
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๙ สตุตันตปิฎกที ่๐๑ ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

เรือ่งสปุปิยปรพิาชกกับพรหมทัตมาณพ 

พระสตุตนัตปิฎก 

ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

๑. พรหมชาลสตูร 

วา่ดว้ยขา่ยแหง่พระสพัพญัญตุญาณอนัประเสรฐิ 

เร ือ่งสปุปิยปรพิาชกกบัพรหมทตัมาณพ 

[๑] ขา้พเจา้๑ ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จทางไกลระหวา่งกรงุราชคฤหก์ับเมอืงนาลันทา  

พรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู แมส้ปุปิยปรพิาชก๒ ก็ไดเ้ดนิทางไกล 

ระหวา่งกรงุราชคฤหก์ับเมอืงนาลันทา พรอ้มดว้ยพรหมทัตมาณพผูเ้ป็นศษิยเ์ชน่เดยีวกัน  

ทราบวา่ ในการเดนิทางครัง้นัน้ สปุปิยปรพิาชกกลา่วตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆห์ลายอยา่ง สว่นพรหมทัตมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องเขากลับกลา่วยกยอ่งพระ  

พทุธ พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง อาจารยก์ับศษิยม์ถีอ้ยค าขดัแยง้ในลักษณะ 

ตรงกันขา้มอยา่งนีข้ณะเดนิตามหลังพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์ป 

  [๒] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ประทับแรม ณ พระต าหนักหลวงใน  

พระราชอทุยานอัมพลัฏฐกิาพรอ้มกับภกิษุสงฆ ์แมส้ปุปิยปรพิาชกก็เขา้พักแรม ณ  

พระต าหนักหลวงในพระราชอทุยานกับพรหมทัตมาณพเชน่เดยีวกัน ณ ทีนั่น้ 

สปุปิยปรพิาชกก็กลา่วตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง สว่น  

พรหมทัตมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องเขากลับกลา่วยกยอ่งพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

หลายอยา่ง อาจารยก์ับศษิยม์ถีอ้ยค าขดัแยง้ในลักษณะตรงกันขา้มอยา่งนี้ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเล่มนี ้หมายถงึพระอานนท ์

๒ สาวกของครสูัญชยั เวลัฏฐบตุร เป็นนักบวชปรพิาชกนกิายหนึง่ทีนุ่่งผา้ขาว (ท.ีส.ีอ. ๑/๓๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วธิปีฏบิัตเิมือ่มคีนตเิตยีนหรอืยกยอ่งพระรัตนตรัย 

         [๓] ครัน้เวลาใกลรุ้ง่ ภกิษุหลายรปูลกุขึน้น่ังสนทนากันในหอน่ัง๑ วา่ “ทา่น  

ผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็นเป็นพระ  

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงทราบวา่สัตวม์อีัธยาศัยตา่งกัน ดังที ่

สปุปิยปรพิาชกผูน้ีก้ลา่วตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง สว่น  

พรหมทัตมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องเขากลับกลา่วยกยอ่งพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

หลายอยา่ง อาจารยก์ับศษิยม์ถีอ้ยค าขดัแยง้ในลักษณะตรงกันขา้มขณะเดนิตามหลัง 

พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์ป” 

  [๔] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบค าสนทนาของภกิษุเหลา่นัน้ จงึ  

เสด็จไปทีห่อน่ัง ประทับน่ังบนพระพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย  

เวลานีพ้วกเธอน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร พดูเรือ่งอะไรคา้งไว”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้จงึกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองค ์ 

ผูเ้จรญิ เมือ่พวกขา้พระพทุธเจา้ลกุขึน้เวลาใกลรุ้ง่ไดส้นทนากันในหอน่ังวา่ ‘ทา่น  

ผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็นเป็นพระ  

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงทราบวา่สัตวม์อีัธยาศัยตา่งกัน ดังที ่

สปุปิยปรพิาชกผูน้ีก้ลา่วตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง สว่น  

พรหมทัตมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องเขากลับกลา่วยกยอ่งพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

หลายอยา่ง อาจารยก์ับศษิยม์ถีอ้ยค าขดัแยง้ในลักษณะตรงกันขา้มขณะเดนิตามหลัง 

พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์ป’ เรือ่งนีแ้ลทีพ่วกขา้พระพทุธเจา้พดูคา้งไว ้ก็พอด ี

พระผูม้พีระภาคเสด็จมาถงึ พระพทุธเจา้ขา้” 

วธิปีฏบิตัเิม ือ่มคีนตเิตยีนหรอืยกยอ่งพระรตันตรยั 

 [๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถงึคนพวกอืน่จะพงึกลา่วตเิตยีน 

เรา กลา่วตเิตยีนพระธรรมหรอืกลา่วตเิตยีนพระสงฆก็์ตาม พวกเธอไมค่วรผกู 

อาฆาตแคน้เคอืงขุน่ใจคนพวกนัน้ ถา้พวกเธอโกรธเคอืงหรอืไมพ่อใจพวกเขา พวก 

เธอก็จะประสบอันตราย๒ เพราะความโกรธเคอืงนัน้ได ้อนึง่ พวกเธอจะรูไ้ดห้รอืวา่ที ่

พวกเขาพดูนัน้ถกูหรอืผดิ”  

 
เชงิอรรถ : 

๑ อาคารทรงกลม ใชเ้ป็นทีพั่กรอ้น โดยปกตจิะมสีระน ้าและสวนดอกไมล้อ้มรอบ (ท.ีส.ีอ. ๓/๔๓) 

๒ อันตรายในทีน่ีห้มายถงึ อปุสรรคตอ่การบรรลธุรรมชัน้สงู (ท.ีส.ีอ. ๖/๕๓)  

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

จฬูศลี 

  พวกภกิษุกราบทลูวา่ “รูไ้มไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ค าตเิตยีนนัน้ ถา้เป็นเรือ่งไมจ่รงิ พวกเธอควรชีแ้จงให ้

เห็นชดัวา่ ‘เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งไมจ่รงิ ไมถ่กูตอ้ง ไมม่ ีและไมป่รากฏในพวกเรา’ 

  [๖] ภกิษุทัง้หลาย ถงึคนพวกอืน่จะพงึกลา่วยกยอ่งเรา กลา่วยกยอ่งพระธรรม 

หรอืกลา่วยกยอ่งพระสงฆก็์ตาม พวกเธอไมค่วรท าความรืน่เรงิดใีจหรอืกระหยิม่ใจ 

ตอ่คนพวกนัน้ ถา้พวกเธอท าความรืน่เรงิดใีจหรอืกระหยิม่ใจตอ่พวกเขา พวกเธอ  

ก็จะประสบอันตรายเพราะความรืน่เรงิดใีจนัน้ไดเ้ชน่กัน ค ายกยอ่งนัน้ ถา้เป็นเรือ่ง  

จรงิ พวกเธอควรยนืยันใหเ้ขารูช้ดัลงไปวา่ ‘เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งจรงิ ถกูตอ้ง มอียู ่ 

และปรากฏในพวกเรา’ 

จฬูศลี 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุน๑ เมือ่กลา่วยกยอ่งตถาคต ก็พงึกลา่วดว้ยเรือ่ง  

เล็กนอ้ย ต า่ตอ้ยเพยีงเรือ่งระดับศลีเทา่นัน้ คอื 

  [๘] ปถุชุนเมือ่กลา่วยกยอ่งตถาคต ก็จะพงึกลา่ววา่ 

        ๑. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและ  

            ศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

            สรรพสตัวอ์ยู ่

        ๒. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขา 

            ไมไ่ดใ้ห ้รับเอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่องทีเ่ขาให ้ไมท่รงเป็นขโมย 

            เป็นคนสะอาดอยู ่

        ๓. พระสมณโคดมทรงละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤต ิ 

            พรหมจรรย์๒ เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๓ อันเป็นกจิของชาวบา้น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นี ้เพราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนานานัปการ 

   ปถุชุนม ี๒ ประเภท คอื อันธปถุชุน คนทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติ และกัลยาณปถุชุน คนทีไ่ด ้

   รับการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๗/๕๘-๕๙) 

๒ พรหมจรรยม์คีวามหมายหลายนัย ในทีน่ีห้มายถงึเมถนุวริัต ิหรอืการงดเวน้จากเมถนุธรรม (ท.ีส.ีอ. 

   ๑๘๙ /๑๖๐) 

๓ กจิของคนคู ่หมายถงึการร่วมประเวณีหรอืการเสพสังวาสกัน (ท.ีส.ีอ. ๘/๗๐ ) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

จฬูศลี 

  [๙] ๔. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื ตรัสแตค่ าสตัย ์ 

            ด ารงความสตัย ์มถีอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

        ๕. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากค าสอ่เสยีด คอื ฟังความจาก 

            ฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ปบอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่าย 

            โนน้แลว้ไมม่าบอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน  

            สง่เสรมิคนทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน  

            ตรัสแต ่ถอ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

        ๖. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากค าหยาบ คอื ตรัสแตค่ าไมม่ ี

            โทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมาก  

            รักใครพ่อใจ 

        ๗. พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ คอื ตรัสถกูเวลา  

            ตรัสค าจรงิ ตรัสองิประโยชน ์ตรัสองิธรรม ตรัสองิวนัิย ตรัสค าทีม่ ี

            หลักฐาน มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะ 

            แกเ่วลา 

        [๑๐] ๘. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม 

        ๙. พระสมณโคดมเสวยมือ้เดยีว ไมเ่สวยตอนกลางคนื ทรงเวน้ขาด  

            จากการเสวยในเวลาวกิาล๑ 

       ๑๐. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ี 

             และดกูารละเลน่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

       ๑๑. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกาย 

             ดว้ยพวงดอกไมข้องหอมและเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่ 

             การแตง่ตัว 

       ๑๒. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

       ๑๓. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

       ๑๔. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๒ 

 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เวลาทีห่า้มไวเ้ฉพาะแตล่ะเรือ่ง เวลาวกิาลในทีน่ีห้มายถงึ ผดิเวลาทีก่ าหนดไว ้คอืตัง้แตห่ลังเทีย่งวันจนถงึ 

   เวลาอรณุขึน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๐/๗๕) 

๒ หมายถงึ ธัญญชาตทิีม่เีมล็ดมเีปลอืกสมบรูณ์ พรอ้มทีจ่ะงอกได ้เชน่ขา้วเปลอืก (ท.ีส.ีอ. ๑๐/๗๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มัชฌมิศลี 

       ๑๕. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

       ๑๖. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

       ๑๗. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

       ๑๘. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

       ๑๙. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

       ๒๐. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

       ๒๑. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับเรอืกสวนไร่นาและทีด่นิ 

       ๒๒. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

       ๒๓. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการซือ้ขาย 

       ๒๔. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม 

             และดว้ยเครือ่งตวงวดั 

       ๒๕. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวงและการ 

             ตลบตะแลง หรอื 

       ๒๖. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า  

             การตชีงิว ิง่ราว การปลน้และการขูก่รรโชก 

จฬูศลี จบ 

 

มชัฌมิศลี 

[๑๑] ปถุชุนเมือ่กลา่วยกยอ่งตถาคต ก็จะพงึกลา่ววา่ 

        ๑. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม เชน่ 

ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพรากพชืคาม๑  

และภตูคาม๒ เหลา่นี ้คอื พชืเกดิจากเหงา้ เกดิจากล าตน้ เกดิจากตา เกดิจาก  

ยอด เกดิจากเมล็ด 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พชืพันธุจ์ าพวกทีถ่กูพรากจากทีแ่ลว้ ยังสามารถงอกขึน้ไดอ้กี (ท.ีส.ีอ. ๑๑/๗๘) 

๒ ของเขยีว หรอืพชืพันธุอ์ันเกดิอยูก่ับที ่ม ี๕ ชนดิ คอื ทีเ่กดิจากเหงา้ เชน่กระชาย, เกดิจากตน้ เชน่โพ, 

   เกดิจากตา เชน่ออ้ย, เกดิจากยอด เชน่ผักช,ี เกดิจากเมล็ด เชน่ขา้ว (ท.ีส.ีอ. ๑๑/๗๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มัชฌมิศลี 

  [๑๒] ๒. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการบรโิภคของทีส่ะสมไว ้เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังบรโิภคของ 

ทีส่ะสมไวเ้หลา่นี ้คอื สะสมขา้ว น ้า ผา้ ยาน ทีน่อน เครือ่งประทนิผวิ ของหอม 

และอามสิ๑ 

  [๑๓] ๓. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการดกูารละเลน่อันเป็นขา้ศกึตอ่กศุล 

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยัง 

ขวนขวายดกูารละเลน่อันเป็นขา้ศกึตอ่กศุลอยา่งนี ้คอื การฟ้อน การขบัรอ้ง การ 

ประโคมดนตร ีการร า การเลา่นทิาน การเลน่ปรบมอื การเลน่ปลกุผ ีการเลน่ 

ตกีลอง การสรา้งฉากบา้นเมอืงใหง้ดงาม การละเลน่ของคนจัณฑาล การเลน่ 

กระดานหก การละเลน่หนา้ศพ การแขง่ชนชา้ง การแขง่มา้ การแขง่ชนกระบอื การ 

แขง่ชนโค การแขง่ชนแพะ การแขง่ชนแกะ การแขง่ชนไก ่การแขง่ชนนกกระทา การ 

ร ากระบีก่ระบอง การชกมวย มวยปล ้า การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัด 

กระบวนทัพ การตรวจกองทัพ 

  [๑๔] ๔. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการขวนขวายในการเลน่การพนัน 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารที ่

เขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังขวนขวายในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาทอยา่งนี ้คอื เลน่หมากรกุแถวละ ๘ ตา หรอื ๑๐ ตา เลน่หมากเก็บ เลน่ดวด 

เลน่หมากไหว เลน่โยนบว่ง เลน่ไมห้ึง่ เลน่ก าทาย เลน่สะกา เลน่เป่าใบไม ้เลน่ไถเล็ก ๆ 

เลน่หกคะเมน เลน่กังหัน เลน่ตวงทราย เลน่รถเล็ก ๆ เลน่ธนูเล็ก ๆ เลน่เขยีนทาย เลน่ทาย 

ใจ เลน่ลอ้เลยีนคนพกิาร 

  [๑๕] ๕. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากทีน่อนอันสงูใหญ ่เชน่ทีส่มณพราหมณ์ 

ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังใชท้ีน่อนสงูใหญอ่ยา่งนี ้คอื 

เตยีงมเีทา้สงูเกนิขนาด เตยีงมเีทา้เป็นรปูสตัวร์า้ย พรมขนสตัว ์เครือ่งลาดขนแกะ 

ลายวจิติร เครือ่งลาดขนแกะสขีาว เครือ่งลาดมลีายรปูดอกไม ้เครือ่งลาดยดันุ่น 

เครือ่งลาดขนแกะวจิติรดว้ยรปูสตัวร์า้ยเชน่สหีะและเสอื เครือ่งลาดขนแกะมขีน ๒ 

ดา้น เครือ่งลาดขนแกะมขีนดา้นเดยีว เครือ่งลาดปักดว้ยไหมประดับรัตนะ เครือ่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อามสิ คอืวัตถเุครือ่งลอ่ใจ เชน่เงนิทองเป็นตน้ ในทีน่ีห้มายถงึ เครือ่งปรงุอาหาร (ท.ีส.ีอ. ๑๒/๘๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มัชฌมิศลี 

ลาดผา้ไหมประดับรัตนะ เครือ่งลาดขนแกะขนาดใหญท่ีน่างฟ้อน ๑๖ คนรา่ยร าได ้

เครือ่งลาดบนหลังชา้ง เครือ่งลาดบนหลังมา้ เครือ่งลาดในรถ เครือ่งลาดท าดว้ยหนัง 

เสอื เครือ่งลาดหนังชะมด เครือ่งลาดมเีพดาน เครือ่งลาดมหีมอน ๒ ขา้ง 

  [๑๖] ๖. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการขวนขวายในการประดับตกแตง่ 

รา่งกาย เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ 

ยังขวนขวายในการประดับตกแตง่รา่งกายอยา่งนี ้คอื อบผวิ นวด อาบน ้าหอม 

เพาะกาย สอ่งกระจก แตม้ตา ทัดพวงดอกไม ้ประทนิผวิ ผัดหนา้ ทาปาก ประดับ 

ขอ้มอื สวมเกีย้ว ใชไ้มถ้อื ใชก้ลักยา ใชด้าบ ใชพ้ระขรรค ์ใชร้ม่ สวมรองเทา้วจิติร 

ตดิกรอบหนา้ ปักป่ิน ใชพั้ดและแสข้นหางจามร ีนุ่งหม่ผา้ขาวชายยาว 

  [๑๗] ๗. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากเดรัจฉานกถา๑ เชน่ทีส่มณพราหมณ์ 

ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพดูเดรัจฉานกถาอยา่งนี้ 

คอื เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ 

เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิ

เรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม เรือ่งเมอืง เรือ่งชนบท๒ เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่ง 

คนกลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก 

เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม 

  [๑๘] ๘. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพดูทุม่เถยีงแกง่แยง่กัน เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพดูทุม่เถยีง 

แกง่แยง่กันอยา่งนี ้คอื ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจะรูท่ั้วถงึ 

ธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นปฏบิัตผิดิ แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน์ 

แตค่ าพดูของทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่น ทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วร 

พดูภายหลัง ทา่นกลับพดูเสยีกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิ 

ค าพดูของทา่นไดแ้ลว้ ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถก็จงหาทางแก ้

ค าพดูหรอืเปลือ้งตนใหพ้น้ผดิเถดิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เดรัจฉานกถา คอื ถอ้ยค าอันขวางทางไปสูส่วรรค ์นพิพาน หมายถงึเรือ่งราวทีภ่กิษุไมค่วรน ามาเป็นขอ้ 

   ถกเถยีงสนทนากัน (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๔) 

๒ ในทีน่ีห้มายถงึ เขตปกครองทีป่ระกอบดว้ย เมอืง (นคร) หลาย ๆ เมอืง ตรงกับค าวา่แควน้หรอืรัฐในปัจจุบัน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มหาศลี 

  [๑๙] ๙. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร  

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังท า 

หนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สารอยา่งนี ้คอื รับเป็นสือ่ใหพ้ระราชา ราชมหาอ ามาตย ์ 

กษัตรยิ ์พราหมณ์ คหบดแีละกมุารวา่ ‘ทา่นจงไปทีน่ีห้รอืทีโ่นน้ จงน าเอาสิง่นีไ้ป  

จงเอาสิง่นีม้าจากทีโ่นน้’ หรอื 

  [๒๐] ๑๐. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพดูหลอกลวงและการพดู 

เลยีบเคยีง เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธา 

แลว้ยังพดูหลอกลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม พดูและเล็ม ใชล้าภตอ่ลาภ 

มชัฌมิศลี จบ 

 

มหาศลี 

  [๒๑] ปถุชุนเมือ่กลา่วยกยอ่งตถาคต ก็จะพงึกลา่ววา่ 

          ๑. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉาน- 

วชิา๑ เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยัง 

เลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท านายอวยัวะ ท านายต าหน ิท านาย 

โชคลาง ท านายฝัน ท านายลักษณะ ท านายหนูกัดผา้ ท าพธิบีชูาไฟ พธิเีบกิแวน่ 

เวยีนเทยีน พธิซีดัแกลบบชูาไฟ พธิซีดัร าบชูาไฟ พธิซีดัขา้วสารบชูาไฟ พธิเีตมิเนย 

บชูาไฟ พธิเีตมิน ้ามันบชูาไฟ พธิพีน่เครือ่งเซน่บชูาไฟ พธิพีลกีรรมดว้ยเลอืด วชิาด ู

อวยัวะ วชิาดพูืน้ที่๒ วชิาการปกครอง วชิาท าเสน่ห์๓ เวทมนตรไ์ลผ่ ีวชิาตัง้ศาลพระ  

ภมู ิวชิาหมอง ูวชิาวา่ดว้ยพษิ วชิาวา่ดว้ยแมงป่อง วชิาวา่ดว้ยหนู วชิาวา่ดว้ยเสยีงนก  

วชิาวา่ดว้ยเสยีงกา วชิาทายอาย ุวชิาป้องกันลกูศร วชิาวา่ดว้ยเสยีงสตัวร์อ้ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิาทีข่วางทางไปสูส่วรรค ์นพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๔) 

๒ ความรูเ้รือ่งลักษณะอันเป็นคณุเป็นโทษของท าเลทีต่ัง้บา้นเรอืน และเรอืกสวนไรน่าเป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๒๑/๘๘) 

๓ อกีนัยหนึง่ หมายถงึ วชิาการรูเ้สยีงรอ้งของสนัุขจิง้จอก (ท.ีส.ีอ. ๒๑/๘๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มหาศลี 

  [๒๒] ๒. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา 

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท านายลักษณะแกว้มณี ลักษณะไมพ้ลอง 

ลักษณะผา้ ลักษณะศัสตรา ลักษณะดาบ ลักษณะศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวธุ 

ลักษณะสตร ีลกัษณะบรุษุ ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญงิ ลักษณะทาสชาย 

ลักษณะทาสหญงิ ลักษณะชา้ง ลักษณะมา้ ลักษณะกระบอื ลกัษณะโคอสุภะ 

ลักษณะโคสามัญ ลักษณะแพะ ลักษณะแกะ ลักษณะไก ่ลักษณะนกกระทา ลักษณะ 

เหีย้ ลักษณะตุม้หู๑ ลักษณะเตา่ ลักษณะมฤค 

  [๒๓] ๓. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา 

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ดฤูกษ์ยาตราทัพวา่ พระราชาจักเสด็จหรอื 

ไมเ่สด็จ พระราชาในอาณาจักรจักทรงยกทัพเขา้ประชดิ พระราชานอกอาณาจักรจัก 

ทรงลา่ถอย พระราชานอกอาณาจักรจักทรงยกทัพมาประชดิ พระราชาในอาณาจักร 

จักทรงลา่ถอย ชยัชนะจักตกเป็นของพระราชาในอาณาจักร ความปราชยัจักมแีก ่

พระราชานอกอาณาจักร ชยัชนะจักตกเป็นของพระราชานอกอาณาจักร ความ 

ปราชยัจักมแีกพ่ระราชาในอาณาจักร พระราชาองคน์ีจั้กทรงชนะ พระราชาองคน์ี ้

จักทรงพา่ยแพ ้

  [๒๔] ๔. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา 

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื พยากรณ์วา่จักมจัีนทรคราส สรุยิคราส นัก 

ษัตรคราส ดวงจันทร ์ดวงอาทติยจั์กโคจรถกูทางหรอืผดิทาง ดาวนักษัตรจักโคจร 

ถกูทางหรอืผดิทาง จักมอีกุกาบาตและดาวตก แผน่ดนิไหว ฟ้ารอ้ง ดวงจันทร ์ดวง 

อาทติย ์และดาวนักษัตรจักขึน้ ตก มัวหมอง แจม่กระจา่ง จันทรคราส สรุยิคราส 

หรอืนักษัตรคราสจักมผีลอยา่งนี ้ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์หรอืดาวนักษัตรโคจรถกู 

ทางจักมผีลอยา่งนี ้โคจรผดิทางจักมผีลอยา่งนี ้อกุกาบาตและดาวตก แผน่ดนิไหว 

ฟ้ารอ้ง จักมผีลอยา่งนี ้ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์และดาวนักษัตรขึน้ ตก มัวหมอง 

แจม่กระจา่ง จักมผีลอยา่งนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อกีนัยหนึง่ หมายถงึ ยอดเรอืน (ท.ีส.ีอ. ๒๒/๘๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

มหาศลี 

  [๒๕] ๕. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา  

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื พยากรณ์วา่ฝนจะด ีฝนจะแลง้ จะหา  

ภกิษาหารไดง้า่ย จะหาภกิษาหารไดย้าก จะมคีวามสงบรม่เย็น จะมภีัย จะมโีรค จะ 

ไมม่โีรค การค านวณดว้ยวธินัีบนิว้ (มทุทา) การค านวณดว้ยวธิคีดิในใจ (คณนา) การ  

ค านวณดว้ยวธิอีนุมานดว้ยสายตา (สงัขาน) วชิาฉันทลักษณ์และโลกายตศาสตร์๑  

  [๒๖] ๖. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา  

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ใหฤ้กษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ววิาหมงคล ฤกษ์ 

เรยีงหมอน ฤกษ์หยา่รา้ง ฤกษ์รวบรวมทรัพย ์ฤกษ์ใชจ้า่ยทรัพย ์ท าใหโ้ชคด ีท าให ้

เคราะหร์า้ย ใหย้าผดงุครรภ ์รา่ยมนตรท์ าใหล้ ิน้แข็ง ท าใหค้างแข็ง ท าใหม้อืสัน่  

ท าใหค้างสัน่ ท าใหห้อูือ้ เป็นหมอดลูกูแกว้ ใชห้ญงิสาวเป็นคนทรง ใชห้ญงิประจ า 

เทวาลัยเป็นคนทรง บวงสรวงดวงอาทติยแ์ละทา้วมหาพรหม รา่ยมนตรพ์น่ไฟ ท า 

พธิเีรยีกขวญั หรอื 

  [๒๗] ๗. พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา  

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้ง 

ชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท าพธิบีนบาน พธิแีกบ้น รา่ยมนตรข์ับผ ี 

ตัง้ศาลพระภมู ิท ากะเทยใหเ้ป็นชาย ท าชายใหเ้ป็นกะเทย ท าพธิปีลกูเรอืน พธิบีวง- 

สรวงพืน้ที ่พน่น ้ามนตร ์รดน ้ามนตร ์พธิบีชูาไฟ ปรงุยาส ารอก ยาถา่ย ยาแกโ้รค 

ลมตขีึน้เบือ้งบน ยาแกโ้รคลมตลีงเบือ้งต า่ ยาแกป้วดศรีษะ น ้ามันหยอดห ูน ้ามัน 

หยอดตา ยานัตถุ ์ยาหยอดตา ยาป้ายตา เป็นหมอตา หมอผา่ตัด หมอรักษาเด็ก  

(กมุารเวช) การใหส้มนุไพรและยา การใสย่าแลว้ลา้งออกเมือ่โรคหาย 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีป่ถุชุนกลา่วยกยอ่งตถาคต ก็พงึกลา่วดว้ยเรือ่งเล็กนอ้ย  

ต า่ตอ้ย เพยีงเรือ่งระดับศลีเทา่นัน้ 

มหาศลี จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลกายตศาสตร ์ในทีน่ีห้มายถงึ วตัิณฑวาทศาสตร ์คอื ศลิปะแหง่การเอาชนะผูอ้ ืน่ในเชงิวาทศลิป์ โดย 

   การอา้งทฤษฎแีละประเพณีทางสังคมมาหักลา้งสัจธรรม มุง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนฉลาดกว่า มไิดมุ้ง่สัจธรรม 

   แตอ่ยา่งใด (ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สสัสตวาทะ ๔ 

 

ทฏิฐ ิ๖๒ 

ปพุพนัตกปัปิกวาทะ ๑๘ 

ความเห็นก าหนดขนัธส์ว่นอดตี 

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย มธีรรมเหลา่อืน่อกีทีล่กึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก  

สงบประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคต๑ รู ้

แจง้ไดเ้องแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้ง 

ตามความเป็นจรงิ ก็ธรรมทีล่กึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก ... อันเป็นเหตใุหค้น 

กลา่วยกยอ่งตถาคตตามความเป็นจรงิ คอือะไรบา้ง 

  [๒๙] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์๒พวกหนึง่ก าหนดขนัธส์ว่นอดตี ม ี

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภขนัธส์ว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐ ิ 

ตา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภ 

อะไรจงึก าหนดขนัธส์ว่นอดตี มคีวามเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภขนัธส์ว่น  

อดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่ง  

สสัสตวาทะ ๔ 

เห็นวา่อตัตาและโลกเทีย่ง 

  [๓๐] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตา๓  

และโลกวา่เทีย่งดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไร 

ปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่งดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง  

มลูเหตทุี ่๑ 

  [๓๑] ๑. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส  

ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ตถาคต ในทีน่ี ้เป็นค าทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสหมายถงึพระองคเ์อง แทนค าว่า “เรา” (อตุตมบรุษุ) 

๒ เป็นค าเรยีกพราหมณ์พวกหนึง่ทีเ่ป็นสมณะ ชือ่วา่เป็นสมณะโดยการบวช และชือ่วา่เป็นพราหมณ์โดย  

   ชาตกิ าเนดิ (ท.ีส.ีอ. ๒๙/๙๕ ) 

๓ อัตตาในทีน่ีห้มายถงึ วญิญาณอมตะหรอือาตมัน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สสัสตวาทะ ๔ 

อยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธิ๑ ทีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น (บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่ ี

กเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง) ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื 

๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ 

ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง หลายรอ้ยชาตบิา้ง หลายพันชาตบิา้ง หลายแสนชาตบิา้ง วา่ 

‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีาย ุ

อยา่งนัน้ ๆ จตุ(ิเคลือ่น)จากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่ง 

นัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ 

จงึมาเกดิในภพนี’้ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขาดจุ 

เสาระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่ง 

อยูแ่น่ เพราะเหตอุะไร เพราะวา่เราอาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรที ่

ตัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิ ี

แลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาต ิ

บา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาต ิ

บา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง หลายรอ้ยชาตบิา้ง หลายพันชาตบิา้ง หลายแสนชาตบิา้ง วา่ 

‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีาย ุ

อยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ ม ี

ตระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมา 

เกดิในภพนี ้เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ

อยา่งนี ้เพราะการไดบ้รรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรูอ้าการทีอ่ัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื 

ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขาดจุเสาระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุ ิ

และเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมาธแิหง่จติ คอืสมาธใินรปูาวจรจตตุถฌาน (ท.ีส.ีอ. ๓๑/๙๗)  

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สสัสตวาทะ ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๑ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๒ 

  [๓๒] ๒. อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๒ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไรปรารภอะไร 

จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง  

  สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความ 

เพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่ง 

ถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื  

๑ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๑ บา้ง ๒ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๓ สงัวฏัฏกัปและ 

ววิฏัฏกัปบา้ง ๔ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๕ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง  

๑๐ สงัวฏัฏกปัและววิฏัฏกัปบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ  

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แม ้ 

ในภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และม ี 

อายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี’้ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ 

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขาดจุเสา  

ระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยู ่ 

แน่ เพราะเหตอุะไร เพราะวา่เราอาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้  

มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิ ี 

แลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื  

๑ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๒ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๓ สงัวฏัฏกัป  

และววิฏัฏกัปบา้ง ๔ สงัวัฏฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๕ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง  

๑๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ  

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึไปเกดิในภพโนน้  

แมใ้นภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัวฏัฏกปั คอื กัปฝ่ายเสือ่ม, ชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังพนิาศ ววิฏัฏกปั คอื กัปฝ่ายเจรญิ, ชว่งระยะเวลา 

   ทีโ่ลกกลับฟ้ืนขึน้มาใหม ่(ว.ิอ. ๑/๑๒/๑๕๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สสัสตวาทะ ๔ 

อายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เราระลกึถงึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เพราะการไดบ้รรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรู ้

อาการทีอ่ัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขาดจุเสาระเนยีด สว่นสตัว ์

เหลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’  

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๒ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๓ 

  [๓๓] ๓. อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๓ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไรปรารภอะไร 

จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง  

  สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความ 

เพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่ง 

ถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื  

๑๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๒๐ สงัวัฏฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๓๐ สงัวัฏฏกัป 

และววิฏัฏกัปบา้ง ๔๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้  

มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไป 

เกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวย 

สขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี’้ เขาระลกึถงึชาตกิอ่น 

ไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขาดจุเสา  

ระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยู ่ 

แน่ เพราะเหตอุะไร เพราะวา่เราอาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้  

มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิ ี 

แลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื  

๑๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๒๐ สงัวัฏฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๓๐ สงัวัฏฏกัป 

และววิฏัฏกัปบา้ง ๔๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สสัสตวาทะ ๔ 

มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้  

ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร  

เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เขาระลกึถงึ  

ชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เพราะการได ้

บรรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรูอ้าการทีอ่ัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขา  

ดจุเสาระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ที ่

เทีย่งอยูแ่น่’  

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๓ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๔ 

  [๓๔] ๔. อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๔ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไรปรารภอะไร 

จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง  

  สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีเ้ป็นนักตรรกะ๑ เป็นนักอภปิรัชญา๒  

แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตผุลและการคาดคะเนความจรงิอยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

และโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มัน่อยูด่จุยอดภเูขาดจุเสาระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่ม  

แลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุแิละเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’  

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๔ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นักตรรกะ(ตกฺก)ี ผูท้ีใ่หเ้หตผุลตามแนวของตรรกศาสตร ์(Logic) ม ี๔ จ าพวก คอื อนสุสตกิะ อนุมาน 

   จากขอ้มลูทีเ่ป็นประสบการณ์ ชาตสิสระ อนุมานโดยการระลกึชาต ิลาภติักกกิะ อนุมานจากประสบการณ์ 

   ภายในของตน และ สทุธติกักกิะ อนุมานโดยใชเ้หตผุลลว้น ๆ (ท.ีส.ีอ. ๓๔/๙๘) 

๒ นักอภปิรัชญา(วมี ส)ี ผูท้ีใ่หเ้หตุผลโดยการคาดคะเนความจรงิเอาจากการเทยีบเคยีงจนพอใจถกูใจแลว้ยดึ 

   ถอืเป็นทฤษฎ ีเชน่ คาดคะเนในเรือ่งทีเ่กีย่วกับปฐมเหตขุองโลกและจักรวาล (ท.ีส.ีอ. ๓๔/๙๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ เอกัจจสสัสตวาทะ ๔ 

สรปุสสัสตวาทะ 

  [๓๕] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตา 

และโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกม ี 

วาทะวา่เทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๔ อยา่งนี ้หรอืดว้ย  

มลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๔ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี้ 

  [๓๖] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนีต้ถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตแุหง่ทฏิฐเิหลา่นีท้ีบ่คุคลยดึ 

ถอือยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มมคีตแิละภพหนา้อยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตนัุน้ชดั และยงัรูช้ดั 

ยิง่ขึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมั่นเมือ่ไมย่ดึมั่นจงึรูค้วามดับดว้ยตนเองรูค้วามเกดิความดับ  

คณุ โทษ และอบุายเครือ่งสลัดเวทนาออกตามความเป็นจรงิ ตถาคตจงึหลดุพน้ 

เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  [๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีแ้ล ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ  

ประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคตรูแ้จง้ได ้

เองแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตาม 

ความเป็นจรงิ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

เอกจัจสสัสตวาทะ ๔ 

เห็นวา่อตัตาและโลกเทีย่งเป็นบางอยา่ง 

  [๓๘] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง  

บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ย 

มลูเหต ุ๔ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไร จงึมวีาทะ  

วา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บาง 

อยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง  

  [๓๙] ภกิษุทัง้หลาย สมัยหนึง่เมือ่ลว่งไปนาน ๆ โลกนีพ้นิาศ เมือ่โลกก าลัง 

พนิาศเหลา่สตัวส์ว่นมากไปเกดิทีอ่าภัสสรพรหมโลก นกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา  

มปีีตเิป็นอาหาร มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิาน 

อันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ เอกัจจสสัสตวาทะ ๔ 

  [๔๐] สมัยหนึง่ เมือ่ลว่งไปนาน ๆ โลกนีก้ลับฟ้ืนขึน้ เมือ่โลกก าลังฟ้ืนขึน้ 

วมิานของพรหมปรากฏวา่วา่งเปลา่ เวลานัน้สตัวผ์ูจุ้ตจิากชัน้อาภัสสรพรหมโลก 

เพราะสิน้อายหุรอืสิน้บญุ ยอ่มเกดิทีว่มิานพรหมอันวา่งเปลา่ นกึคดิอะไรก็ส าเร็จได ้

ตามปรารถนา มปีีตเิป็นอาหาร มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ 

อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

  [๔๑] เพราะสตัวผ์ูนั้น้อยูใ่นวมิานแตผู่เ้ดยีวเป็นเวลานานจงึเกดิเบือ่หน่ายวา่ 

โอหนอ แมส้ตัวเ์หลา่อืน่พงึมาเป็นอยา่งนีบ้า้ง ตอ่มา สตัวเ์หลา่อืน่จตุจิากชัน้ 

อาภัสสรพรหมโลกเพราะสิน้อายหุรอืสิน้บญุ ยอ่มเกดิทีว่มิานพรหมเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

สตัวนั์น้ แมส้ตัวพ์วกนัน้นกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็นอาหาร มรัีศม ี

ซา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่าน 

แสนนาน 

  [๔๒] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสตัวพ์วกนัน้ ผูเ้กดิกอ่นมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ เรา 

เป็นพรหม เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุ 

อ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิา 

ของสตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้และก าลังจะเกดิ เราบันดาลสตัวเ์หลา่นีข้ ึน้มา เพราะเหตไุร 

เพราะวา่เรามคีวามคดิมากอ่นวา่ โอหนอ แมส้ตัวเ์หลา่อืน่พงึมาเป็นอยา่งนีบ้า้ง เรา 

มคีวามตัง้ใจอยา่งนีแ้ละสตัวเ์หลา่นีก็้ไดม้าเป็นอยา่งนีแ้ลว้ 

  แมพ้วกสตัวท์ีเ่กดิภายหลงัก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ทา่นผูเ้จรญินีเ้ป็นพระพรหม 

เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ 

เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของ 

สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้และก าลงัจะเกดิ พระพรหมผูเ้จรญิบันดาลพวกเราขึน้มา เพราะ 

เหตไุร เพราะวา่พวกเราไดเ้ห็นพระพรหมองคน์ีเ้กดิในทีน่ีก้อ่น สว่นพวกเราเกดิมา 

ภายหลัง 

  [๔๓] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสตัวพ์วกนัน้ ผูเ้กดิกอ่นมอีายยุนื ผวิพรรณ 

งดงามและมศีักดิม์ากกวา่ สว่นผูเ้กดิภายหลังมอีายสุัน้ ผวิพรรณทรามและมศีักดิ ์

นอ้ยกวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ เอกัจจสสัสตวาทะ ๔ 

 

มลูเหตทุี ่๑ 

  [๔๔] ๕. (๑) ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจ้ตุ ิ(เคลือ่น) จากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้๑ เป็น 

เรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่ 

บวชแลว้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ  

ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็น 

เหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้ถัดจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้ป็นพระพรหมผูเ้จรญิ เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ่  

ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผู ้

ประเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิ พระ 

พรหมผูเ้จรญิบันดาลพวกเราขึน้มา ทา่นเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร จัก 

ด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว สว่นพวกเราทีพ่ระพรหมผูเ้จรญินัน้บันดาลขึน้ 

มากลับเป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื อายสุัน้ ตอ้งจตุมิาเป็นอยา่งนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๑ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บางอยา่ง  

เทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๒ 

  [๔๕] ๖. (๒) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๒ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลก  

วา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ภกิษุทัง้หลาย มเีทวดาพวกหนึง่ชือ่วา่  

ขฑิฑาปโทสกิะ เทวดาพวกนัน้หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลา  

เมือ่หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลายอ่มหลงลมืสต ิเพราะหลง 

ลมืสตจิงึพากันจตุจิากชัน้นัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จากพรหมโลกมาเกดิเป็นมนุษย ์(ท.ีส.ีอ. ๔๔/๑๐๔-๑๐๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ เอกัจจสสัสตวาทะ ๔ 

  [๔๖] ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจ้ตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี ้เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่ 

เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้อาศัยความ 

เพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท  

และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น  

ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้ถัดจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘พวกเทวดาผูเ้จรญิ ผูไ้มใ่ชเ่หลา่ขฑิฑาปโทสกิะยอ่มไม ่

หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลา เมือ่ไมห่มกมุน่อยูใ่นความ 

สนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลายอ่มไมห่ลงลมืสต ิเพราะไมห่ลงลมืสตจิงึไมจ่ตุจิาก 

ชัน้นัน้ เป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว  

สว่นพวกเราเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะมัวแตห่มกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮา 

เกนิเวลา เมือ่หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลายอ่มหลงลมืสต ิ 

เพราะหลงลมืสตจิงึตอ้งจตุจิากชัน้นัน้ เป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื อายสุัน้ ตอ้งจตุมิา 

เป็นอยา่งนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๒ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บาง 

อยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๓ 

  [๔๗] ๗. (๓) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๓ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่  

บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ภกิษุทัง้หลาย มเีทวดาพวกหนึง่ชือ่วา่มโนปโทสกิะ  

เทวดาพวกนัน้มัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่มวัจอ้งจับผดิกันและกันเกนิ  

ควรจงึคดิมุง่รา้ยตอ่กัน เมือ่คดิมุง่รา้ยตอ่กันจงึเหนือ่ยกายเหนือ่ยใจพากันจตุจิาก  

ชัน้นัน้ 

  [๔๘] ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจ้ตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี ้เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่ 

เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้อาศัยความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อันตานันตกิวาทะ ๔ 

เพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท 

และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น 

ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้ถัดจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘พวกเทวดาผูเ้จรญิ ผูไ้มใ่ชเ่หลา่มโนปโทสกิะ ยอ่มไมม่ัว 

จอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่ไมม่ัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควรก็ไมค่ดิมุง่รา้ย 

ตอ่กัน เมือ่ไมค่ดิมุง่รา้ยตอ่กันก็ไมเ่หนือ่ยกายเหนือ่ยใจจงึไมจ่ตุจิากชัน้นัน้ เป็นผู ้

เทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว สว่นพวก 

เราเหลา่มโนปโทสกิะมัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่มัวจอ้งจับผดิกันและกัน 

เกนิควรจงึคดิมุง่รา้ยตอ่กนั เมือ่คดิมุง่รา้ยตอ่กัน จงึเหนือ่ยกายเหนือ่ยใจ พากันจตุ ิ

จากชัน้นัน้ เป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื ไมค่งทน อายสุัน้ ตอ้งจตุมิาเป็นอยา่งนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๓ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บาง 

อยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง 

มลูเหตทุี ่๔ 

  [๔๙] ๘. (๔) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๔ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ 

บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์บางคนในโลกนีเ้ป็น 

นักตรรกะ เป็นนักอภปิรัชญา แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตผุลและการคาด 

คะเนความจรงิอยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทีเ่รยีกวา่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย นีเ้รยีกวา่อัตตา 

เป็นของไมเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื ไมค่งทน ตอ้งผันแปร สว่นสิง่ทีเ่รยีกวา่จติ ใจ วญิญาณ 

นีเ้รยีกวา่อัตตา เป็นของเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ป 

เชน่นัน้ทเีดยีว’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๔ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บาง 

อยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อันตานันตกิวาทะ ๔ 

 

สรปุเอกจัจสสัสตวาทะ 

  [๕๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บาง 

อยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหตุ  

๔ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บาง 

อยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหตุ  

ทัง้ ๔ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๔ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี้ 

  [๕๑] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนีต้ถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตแุหง่ทฏิฐเิหลา่นีท้ีบ่คุคล  

ยดึถอือยา่งนีแ้ลว้ยอ่มมคีตแิละภพหนา้อยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตนัุน้ชดัและยังรู ้

ชดัยิง่ข ึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมั่นจงึรูค้วามดับดว้ยตนเอง รูค้วามเกดิ  

ความดับ คณุ โทษ และอบุายเครือ่งสลัดเวทนาออกตามความเป็นจรงิ ตถาคตจงึ 

หลดุพน้เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  [๕๒] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีแ้ล ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ  

ประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคตรูแ้จง้ได ้

เองแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตาม 

ความเป็นจรงิ 

อนัตานนัตกิวาทะ ๔ 

เห็นวา่โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ที ีส่ดุ๑ 

  [๕๓] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลก  

ไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ก็  

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลก 

ไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ทีส่ดุ ในทีน่ีห้มายถงึขอบเขตของโลก ทัง้เบือ้งบน เบือ้งลา่ง และตามขวาง ซึง่เป็นขอ้ทีย่กขึน้โตแ้ยง้กัน 

   วา่ โลกมขีอบเขตก าจัด หรอืไม่มขีอบเขตจ ากัด (ท.ีส.ีอ. ๕๔/๑๐๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อันตานันตกิวาทะ ๔ 

 

มลูเหตทุี ่๑ 

  [๕๔] ๙. (๑) ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีอ้าศัย 

ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไม่  

ประมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติ 

ใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจวา่โลกมทีีส่ดุ 

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีม้ทีีส่ดุ มสีณัฐานกลม เพราะเหตไุร เพราะเราอาศัย  

ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไม่  

ประมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ า  

จติใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจวา่โลกมทีีส่ดุ เพราะการบรรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรูอ้าการทีโ่ลก  

นีม้ทีีส่ดุ และมสีณัฐานกลม’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๑ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ 

มลูเหตทุี ่๒ 

  [๕๕] ๑๐. (๒) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๒ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ ี 

ทีส่ดุ ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีอ้าศัยความเพยีรเครือ่ง  

เผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัย  

การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจวา่ 

โลกไมม่ทีีส่ดุ 

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ หาทีส่ดุไมไ่ด ้สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่ง 

นีว้า่ โลกนีม้ทีีส่ดุ มสีณัฐานกลม เป็นผูก้ลา่วเท็จ (ทีจ่รงิแลว้) โลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ หา 

ทีส่ดุไมไ่ด ้เพราะเหตไุร เพราะเราอาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้  

มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ 

บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจวา่ โลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ หาทีส่ดุไมไ่ด ้ 

เพราะการบรรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรูอ้าการทีโ่ลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ หาทีส่ดุไมไ่ด’้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อันตานันตกิวาทะ ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๒ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ 

มลูเหตทุี ่๓ 

  [๕๖] ๑๑. (๓) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๓ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ ี 

ทีส่ดุ ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีอ้าศัยความเพยีรเครือ่ง  

เผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการ 

ใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจโลกวา่  

ดา้นบนดา้นลา่งมทีีส่ดุ ดา้นขวางไมม่ทีีส่ดุ 

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีทั้ง้มทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่ง 

นีว้า่ โลกนีม้ทีีส่ดุ มสีณัฐานกลม เป็นผูก้ลา่วเท็จ แมส้มณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่ง  

นีว้า่ โลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ หาทีส่ดุไมไ่ด ้ก็เป็นผูก้ลา่วเท็จ (ทีจ่รงิแลว้) โลกนีทั้ง้มทีีส่ดุ  

และไมม่ทีีส่ดุ เพราะเหตไุร เพราะเราอาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรที ่

ตัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิ ี

แลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น จงึเขา้ใจโลกวา่ ดา้นบนดา้นลา่งมทีีส่ดุ  

ดา้นขวางไมม่ทีีส่ดุ เพราะการบรรลคุณุวเิศษนี ้เราจงึรูอ้าการทีโ่ลกนีทั้ง้มทีีส่ดุและ  

ไมม่ทีีส่ดุ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๓ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ 

มลูเหตทุี ่๔ 

  [๕๗] ๑๒. (๔) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๔ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไรปรารภ 

อะไร จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ  

ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะ เป็นนัก  

อภปิรัชญา แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตผุลและการคาดคะเนความจรงิอยา่งนี้ 

วา่ ‘โลกนีม้ทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ โลกนีม้ทีีส่ดุ  

มสีณัฐานกลม เป็นผูก้ลา่วเท็จ แมส้มณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ โลกนีไ้มม่ทีีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อมราวกิเขปวาทะ ๔ 

หาทีส่ดุไมไ่ด ้ก็เป็นผูก้ลา่วเท็จ แมส้มณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ โลกนีทั้ง้มทีีส่ดุ 

และไมม่ทีีส่ดุ ก็เป็นผูก้ลา่วเท็จ (ทีจ่รงิแลว้) โลกนีม้ทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๔ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ 

สรปุอนัตานนัตกิวาทะ 

  [๕๘] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลก  

ไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่งนีแ้ล ก็  

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทุกจ าพวก บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ 

ทัง้ ๔ อยา่งนีห้รอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๔ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี้ 

  [๕๙] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนีต้ถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตแุหง่ทฏิฐเิหลา่นีท้ีบ่คุคล  

ยดึถอือยา่งนีแ้ลว้ยอ่มมคีตแิละภพหนา้อยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตนัุน้ชดั และยังรู ้

ชดัยิง่ข ึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมั่นจงึรูค้วามดับดว้ยตนเอง รูค้วามเกดิ  

ความดับ คณุ โทษ และอบุายเครือ่งสลัดเวทนาออกตามความเป็นจรงิ ตถาคตจงึ 

หลดุพน้เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  [๖๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีแ้ล ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ  

ประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคตรูแ้จง้ได ้

เองแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตาม 

ความเป็นจรงิ 

อมราวกิเขปวาทะ๑ ๔ 

ความเห็นหลบเลีย่ง ไมแ่นน่อน 

  [๖๑] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน  

พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนดว้ยมลูเหต ุ๔  

อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะหลบเลีย่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีม่คีวามเห็นหลบเลีย่งไมแ่น่นอนวา่ใชห่รอืไมใ่ช ่เป็นความเห็นทีล่ืน่ไหลจับไดย้ากเหมอืนปลาไหล 

   (ท.ีส.ีอ. ๖๑/๑๐๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อมราวกิเขปวาทะ ๔ 

ไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนดว้ย  

มลูเหต ุ๔ อยา่ง  

มลูเหตทุี ่๑ 

[๖๒] ๑๓. (๑) ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีไ้มรู่ช้ดั 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล’ เขามคีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘เราไม ่

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล ก็ถา้เราไมรู่ช้ดัวา่ สิง่นีเ้ป็น 

กศุลหรอืเป็นอกศุล จะพงึตอบวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล ค าตอบก็จะเป็นเท็จ  

ค าเท็จนัน้จะน าความเดอืดรอ้นซึง่จะน าอันตรายมาใหแ้กเ่ราได’้ ดังนัน้ เขาจงึตอบวา่  

‘สิง่นีเ้ป็นกศุลก็หามไิด ้เป็นอกศุลก็หามไิด’้ เพราะกลัวและรังเกยีจการกลา่วเท็จ เมือ่  

ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ จงึกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนวา่ ‘เรามคีวามเห็นวา่  

อยา่งนีก็้มใิช ่อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๑ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่ว 

หลบเลีย่งไมแ่น่นอน 

มลูเหตทุี ่๒ 

  [๖๓] ๑๔. (๒) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๒ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไร จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถูกถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่ม 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีไ้มรู่ ้

ชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล’ เขามคีวามเห็นอยา่งนี้วา่  

‘เราไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล ก็ถา้เราไมรู่ช้ดัวา่ สิง่นี ้

เป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล จะพงึตอบวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล ฉันทะ (ความพอใจ)  

ราคะ (ความก าหนัด) โทสะ (ความขดัเคอืง) ปฏฆิะ (ความขดัใจ) จะพงึมแีกเ่ราได ้ 

เรือ่งนีจ้ะเป็นเหตใุหเ้รายดึมั่นอันจะน าความเดอืดรอ้นซึง่จะน าอันตรายมาใหแ้กเ่ราได’้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อมราวกิเขปวาทะ ๔ 

ดังนัน้ เขาจงึตอบวา่ ‘สิง่นีเ้ป็นกศุลก็หามไิด ้เป็นอกศุลก็หามไิด’้ เพราะกลัวและ 

รังเกยีจการยดึมั่น เมือ่ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ จงึกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน 

วา่ ‘เรามคีวามเห็นวา่ อยา่งนีก็้มใิช ่อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่ 

จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๒ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ 

ปรารภแลว้จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่ม 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน 

มลูเหตทุี ่๓ 

  [๖๔] ๑๕. (๓) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๓ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไรปรารภ 

อะไร จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน เมือ่ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่ว 

หลบเลีย่งไมแ่น่นอน ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีไ้มรู่ช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล’ เขามคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘เราไมรู่ช้ดั 

ตามความเป็นจรงิวา่ ส ิง่นี้เป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล ก็ถา้เราไมรู่ช้ดัวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็น  

อกศุล จะพงึตอบวา่ ส ิง่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติ ม ี

ปัญญาลกึซึง้ ช านาญการโตว้าทะ แมน่ย าดจุขมังธนูมอียูแ่น่แท ้สมณพราหมณ์  

เหลา่นัน้จะเทีย่วกลา่วแกท้ฏิฐดิว้ยปัญญา พวกเขาจะซกัไซไ้ลเ่ลยีง สอบสวนเราใน  

เรือ่งนี ้เราจะไมอ่าจโตต้อบได ้การโตต้อบไมไ่ดนั้น้จะท าใหเ้ราเดอืดรอ้นซึง่จะ  

น าอันตรายมาใหแ้กเ่ราได’้ ดังนัน้ เขาจงึตอบวา่ ‘สิง่นีเ้ป็นกศุลก็หามไิด ้เป็นอกศุล  

ก็หามไิด’้ เพราะกลัวและรังเกยีจการซกัถาม เมือ่ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ จงึ 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนวา่ ‘เรามคีวามเห็นวา่ อยา่งนีก็้มใิช ่อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่ง 

อืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๓ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่ว 

หลบเลีย่งไมแ่น่นอน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อมราวกิเขปวาทะ ๔ 

 

มลูเหตทุี ่๔ 

  [๖๕] ๑๖. (๔) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๔ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไรจงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน เมือ่ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่ม 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีเ้ป็น 

คนเขลางมงาย เพราะความเขลางมงาย พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่ม 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนวา่ ‘ถา้ทา่นถามเราอยา่งนีว้า่ โลกหนา้มจีรงิหรอื หากเรา 

มคีวามเห็นวา่ โลกหนา้มจีรงิ ก็จะตอบวา่ มจีรงิ แตเ่รามคีวามเห็นวา่ อยา่งนี้ก็มใิช ่ 

อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช ่ถา้ทา่นถามเรา  

วา่ โลกหนา้ไมม่หีรอื หากเรามคีวามเห็นวา่ โลกหนา้ไมม่ ีก็จะตอบวา่ ไมม่ ีฯลฯ  

ถา้ทา่นถามเราวา่ โลกหนา้มแีละไมม่หีรอื ฯลฯ โลกหนา้จะวา่มก็ีมใิช ่จะวา่ไมม่ก็ี 

มใิชห่รอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิ๑ มจีรงิหรอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิไมม่หีรอื ฯลฯ สตัว ์ 

ทีผ่ดุเกดิมแีละไมม่หีรอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิจะวา่มก็ีมใิช ่จะวา่ไมม่ก็ีมใิชห่รอื ฯลฯ  

ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่มจีรงิหรอื ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่ไมม่หีรอื  

ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่มแีละไมม่หีรอื ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรม 

ชัว่จะวา่มก็ีมใิช ่จะวา่ไมม่ก็ีมใิชห่รอื ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคต๒ เกดิอกีหรอื  

ฯลฯ หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื ฯลฯ หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิ  

อกีและไมเ่กดิอกีหรอื ฯลฯ หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิชห่รอื หากเรามคีวามเห็นวา่ หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่ 

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่ก็จะตอบวา่ หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะ  

วา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่แตเ่รามคีวามเห็นวา่ อยา่งนีก็้มใิช ่อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่ 

จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๔ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่ว 

หลบเลีย่งไมแ่น่นอน 

 
เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ สัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้เชน่ เทวดา 

   และสัตวน์รก เป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) 

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระ  

   พทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึ สัตตะ (ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อธจิจสมปุปันนวาทะ ๒ 

 

สรปุอมราวกิเขปวาทะ 

  [๖๖] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอ 

ถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง  

นีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกพอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ยอ่ม 

กลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๔ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ใน ๔ อยา่งนีไ้มพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ๑ อันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกู 

ตอ้งตามความเป็นจรงิ 

อธจิจสมปุปนันวาทะ ๒ 

เห็นวา่อตัตาและโลกเกดิข ึน้เองไมม่เีหตปุจัจยั 

  [๖๗] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ อัตตาและโลก  

เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ย  

มลูเหต ุ๒ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะ  

วา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัตอิัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่ ี

เหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหต ุ๒ อยา่ง  

มลูเหตทุี ่๑ 

  [๖๘] ๑๗. (๑) ภกิษุทัง้หลาย มทีวยเทพชือ่อสญัญสีตัวจ์ตุ ิ(เคลือ่น) จาก 

ชัน้นัน้เพราะเกดิสญัญาขึน้ ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจ้ตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นสิง่ทีเ่ป็น 

ไปได ้เมือ่เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้ 

อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไม ่

ประมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติ 

ใหต้ัง้มั่น ตามระลกึถงึความเกดิสญัญา ถัดจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ 

‘อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย เพราะเหตไุร เพราะเมือ่กอ่นเราไมไ่ดม้แีลว้  

บัดนีก็้ไมม่ ีจงึนอ้มไปเพือ่เป็นผูส้งบ’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนสัสสตทฏิฐ ิขอ้ ๓๖ และ ๓๗ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สรปุปพพันตกปัปิกวาทะ ๑๘ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๑ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัตอิัตตาและโลก  

วา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย 

มลูเหตทุี ่๒ 

  [๖๙] ๑๘. (๒) อนึง่ ในมลูเหตทุี ่๒ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศัยอะไร 

ปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัตอิตัตาและ 

โลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลก  

นีเ้ป็นนักตรรกะ เป็นนักอภปิรัชญา แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตผุลและการ 

คาดคะเนความจรงิอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นมลูเหตทุี ่๒ ซึง่สมณพราหมณ์พวกหนึง่อาศัยแลว้ปรารภ 

แลว้ จงึมวีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัตอิัตตาและโลกวา่  

เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย 

สรปุอธจิจสมปุปนันวาทะ 

[๗๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้ 

เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญตัอิัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหตุ ๒  

อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไม ่

มเีหตปัุจจัย บัญญัตอิตัตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๒  

อยา่งนีห้รอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๒ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อัน  

เป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

สรปุปพุพนัตกปัปิกวาทะ ๑๘ 

  [๗๑] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ก าหนดขนัธ ์(สรรพสิง่) สว่นอดตี  

มคีวามเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภขนัธส์ว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐ ิ

ตา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่งนีแ้ล ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวก กลา่ว 

ยนืยันดว้ยมลูเหตทัุง้ ๑๘ อยา่งนีห้รอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๑๘ อยา่งนี้  

ไมพ่น้ไปจากนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สญัญวีาทะ ๑๖ 

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนีต้ถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตแุหง่ทฏิฐเิหลา่นีท้ีบ่คุคลยดึ 

ถอือยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มมคีตแิละภพหนา้อยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตนัุน้ชดั และยงั  

รูช้ดัยิง่ข ึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมั่นจงึรูค้วามดับดว้ยตนเอง รูค้วาม  

เกดิ ความดับ คณุ โทษแหง่เวทนา และอบุายเครือ่งสลัดเวทนาออกตามความเป็น  

จรงิ ตถาคตจงึหลดุพน้เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  [๗๓] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีแ้ล ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ  

ประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคตรูแ้จง้ได ้

เองแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตาม 

ความเป็นจรงิ  

อปรนัตกปัปิกวาทะ ๔๔ 

ความเห็นก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต 

  [๗๔] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ก าหนดขนัธ ์(สรรพสิง่) สว่น 

อนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะ 

แสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัย 

อะไรปรารภอะไรจงึก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภ 

ขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่ง  

สญัญวีาทะ๑ ๑๖ 

เห็นวา่อตัตาหลงัจากตายแลว้มสีญัญา 

  [๗๕] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย 

แลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีัญญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่ง ก็ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่ อัตตาหลังจาก 

ตายแลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีถ่อืวา่ หลังจากตายแลว้อัตตายังมสีัญญาเหลอือยู ่ค าว่า สัญญา ในทีน่ีไ้มไ่ดห้มายถงึความจ าได ้

   หมายรูธ้รรมดา แตห่มายถงึภาวะทีเ่ป็นความรูส้กึรูข้ัน้ละเอยีด 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ สญัญวีาทะ ๑๖ 

  [๗๖] สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มบัญญัตวิา่ 

          ๑๙. (๑) อัตตาทีม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๐. (๒) อัตตาทีไ่มม่รีปู ยั่งยนื หลงัจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๑. (๓) อัตตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๒. (๔) อัตตาทีม่รีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ม ี

                       สญัญา 

          ๒๓. (๕) อัตตาทีม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๔. (๖) อัตตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๕. (๗) อัตตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ม ี

                       สญัญา 

          ๒๖. (๘) อัตตาทีม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตาย 

                       แลว้มสีญัญา 

          ๒๗. (๙) อัตตาทีม่สีญัญาอยา่งเดยีวกัน ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ม ี

                       สญัญา 

          ๒๘. (๑๐) อัตตาทีม่สีญัญาตา่งกัน ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๒๙. (๑๑) อัตตาทีม่สีญัญาเล็กนอ้ย ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๓๐. (๑๒) อัตตาทีม่สีญัญาหาประมาณมไิด ้ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ 

                         มสีญัญา 

          ๓๑. (๑๓) อัตตาทีม่สีขุอยา่งเดยีว ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๓๒. (๑๔) อัตตาทีม่ทีกุขอ์ยา่งเดยีว ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๓๓. (๑๕) อัตตาทีม่ทัีง้สขุและทกุข ์ยั่งยนื หลังจากตายแลว้มสีญัญา 

          ๓๔. (๑๖) อัตตาทีม่ทีกุขก็์มใิช ่มสีขุก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ม ี

                         สญัญา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อสญัญวีาทะ ๘ 

 

สรปุสญัญวีาทะ ๑๖ 

  [๗๗] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย 

แลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีัญญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่งนีแ้ล  

ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญา  

บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ มสีญัญา ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๑๖ อยา่งนี ้หรอืดว้ย  

มลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๑๖ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหตใุหค้น 

กลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

ภาณวารที ่๒ จบ 

 

อสญัญวีาทะ ๘ 

เห็นวา่อตัตาหลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา 

  [๗๘] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย 

แลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง  

ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย  

แลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง  

  [๗๙] สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มบัญญัตวิา่ 

          ๓๕. (๑) อัตตาทีม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา 

          ๓๖. (๒) อัตตาทีไ่มม่รีปู ยั่งยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา 

          ๓๗. (๓) อัตตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไมม่ ี 

     สญัญา 

          ๓๘. (๔) อัตตาทีม่รีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไม ่

     มสีญัญา 

          ๓๙. (๕) อัตตาทีม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา 

          ๔๐. (๖) อัตตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา 

          ๔๑. (๗) อัตตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ไมม่ ี

     สญัญา 

          ๔๒. (๘) อัตตาทีม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ 

     ไมม่สีญัญา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ ๘ 

  [๘๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย 

แลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่งนี ้

แล สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้ไมม่ ี 

สญัญา บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๘ อยา่งนีห้รอื 

ดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๘ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหตใุหค้น 

กลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ ๘ 

เห็นวา่อตัตาหลงัจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

  [๘๑] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ อัตตาหลังจาก  

ตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญา 

ก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิชด่ว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัย 

อะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญา  

ก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ยมลูเหต ุ 

๘ อยา่ง  

  [๘๒] สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มบัญญัตวิา่ 

          ๔๓. (๑) อัตตาทีม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่ ี

     สญัญาก็มใิช ่

          ๔๔. (๒) อัตตาทีไ่มม่รีปู ยั่งยนื หลงัจากตายแลว้ มสีญัญาก็มใิช ่ไม ่ 

     มสีญัญาก็มใิช ่

          ๔๕. (๓) อัตตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ ม ี

     สญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

          ๔๖. (๔) อัตตาทีม่รีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้  

     มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

          ๔๗. (๕) อัตตาทีม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่ ี

     สญัญาก็มใิช ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อจุเฉทวาทะ ๗ 

          ๔๘. (๖) อัตตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ มสีญัญาก็มใิช ่ 

     ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

          ๔๙. (๗) อัตตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ ม ี

     สญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

          ๕๐. (๘) อัตตาทีม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้  

     มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตาย  

แลว้ มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่ มสีัญญา  

ก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทุก  

จ าพวกมวีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่บัญญัต ิ

อัตตาหลังจากตายแลว้วา่ มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๘ อยา่ง  

นี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๘ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหต ุ

ใหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตตามความเป็นจรงิ 

อจุเฉทวาทะ๑ ๗ 

เห็นวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู 

  [๘๔] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่หลังจากตายแลว้  

อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัว ์ 

ดว้ยมลูเหต ุ๗ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึม ี 

วาทะวา่ หลังจากตายแลว้ อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และ 

ความไมเ่กดิอกีของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๗ อยา่ง  

  [๘๕] ๕๑. (๑) สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีม้วีาทะมทีรรศนะอยา่งนีว้า่  

‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตานีม้รีปูมาจากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิามารดา หลังจากตายแลว้  

อัตตายอ่มขาดสญูพนิาศ ไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีอ้ัตตานีจ้งึขาดสญูเด็ดขาด’  

สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของ 

สตัวอ์ยา่งนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีถ่อืวา่ตายแลว้ไมเ่กดิอกี เป็นแนวคดิเชงิวัตถนุยิม ลัทธนิีท้ าใหห้มกมุน่ในกามสขุ (ท.ีส.ีอ. ๘๔/๑๑๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อจุเฉทวาทะ ๗ 

  [๘๖] ๕๒. (๒) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่

อัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี้ ยังมอีัตตาอืน่ทีเ่ป็นทพิย ์มรีปูเป็น 

กามาวจร๑ บรโิภคขา้วเป็นอาหาร ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แตเ่รารูเ้ราเห็น อัตตานัน้ 

หลังจากตายแลว้จะขาดสญูพนิาศ ไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีอ้ัตตาจงึขาดสญู 

เด็ดขาด’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไม่ 

เกดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๘๗] ๕๓. (๓) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่

อัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี้ ยังมอีัตตาอืน่ทีเ่ป็นทพิย ์มรีปู 

ส าเร็จดว้ยใจ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แตเ่รารู ้

เราเห็น อัตตานัน้หลังจากตายแลว้จะขาดสญูพนิาศไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

อัตตาจงึขาดสญูเด็ดขาด’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความ 

พนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๘๘] ๕๔. (๔) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์ 

คนนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ี

แตอ่ัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี ้ยังมอีัตตาอืน่ทีถ่งึชัน้ 

อากาสานัญจายตนะ โดยก าหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิด ้เพราะลว่งรปูสญัญา ดับ 

ปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แต ่

เรารูเ้ราเห็น อัตตานัน้หลังจากตายแลว้จะขาดสญูพนิาศไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ 

นีอ้ัตตาจงึขาดสญูเด็ดขาด’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความ 

พนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๘๙] ๕๕. (๕) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทวดาชัน้กามาวจร ๖ ชัน้ คอื จาตมุหาราชกิา ดาวดงึส ์ยามา ดสุติ นมิมานรด ีปรนมิมติวสวัตด ี(ท.ีส.ีอ. 

   ๘๖/๑๑๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ อจุเฉทวาทะ ๗ 

อัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี้ ยังมอีัตตาอืน่ทีถ่งึชัน้วญิญาณัญ- 

จายตนะ โดยก าหนดวา่ วญิญาณหาทีส่ดุมไิด ้เพราะลว่งอากาสานัญจายตนะไดโ้ดย 

ประการทัง้ปวง ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แตเ่รารูเ้ราเห็น อัตตานัน้หลังจากตายแลว้จะขาด 

สญูพนิาศไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อัตตาจงึขาดสญูเด็ดขาด’ สมณพราหมณ์ 

พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๐] ๕๖. (๖) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่

อัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี้ ยังมอีัตตาอืน่ทีถ่งึชัน้ 

อากญิจัญญายตนะ โดยก าหนดวา่ไมม่อีะไร เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนะได ้

โดยประการทัง้ปวง ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แตเ่รารูเ้ราเห็น อัตตานัน้หลังจากตายแลว้ 

จะขาดสญูพนิาศไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อัตตาจงึขาดสญูเด็ดขาด’ 

สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกี 

ของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๑] ๕๗. (๗) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่

อัตตานีไ้มใ่ชข่าดสญูเด็ดขาดเพราะเหตเุพยีงเทา่นี้ ยังมอีัตตาอืน่ทีถ่งึชัน้เนว- 

สญัญานาสญัญายตนะ โดยก าหนดวา่น่ันละเอยีด น่ันประณีต เพราะลว่ง 

อากญิจัญญายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง ทา่นยังไมรู่ไ้มเ่ห็น แตเ่รารูเ้ราเห็น อัตตา 

นัน้หลังจากตายแลว้จะขาดสญูพนิาศไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อัตตาจงึขาดสญู 

เด็ดขาด’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไม่ 

เกดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๒] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ หลังจากตายแลว้ 

อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัวด์ว้ย 

มลูเหต ุ๗ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่หลังจาก 

ตายแลว้อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกี 

ของสตัวด์ว้ยมลูเหตทัุง้ ๗ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๗ อยา่งนี้ 

ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตตามความเป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

ทฏิฐ ิ๖๒ ทฏิฐธัมมนพิพานวาทะ ๕ 

 

ทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ๑ ๕ 

เห็นวา่มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปจัจบุนั 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะวา่ มสีภาพบางอยา่ง 

เป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันวา่ เป็นบรมธรรมของสตัว ์ดว้ย  

มลูเหต ุ๕ อยา่ง ก็สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศัยอะไรปรารภอะไรจงึมวีาทะ  

วา่ มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันวา่ เป็น  

บรมธรรมของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๕ อยา่ง  

  [๙๔] ๕๘. (๑) สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีม้วีาทะมทีรรศนะอยา่งนี้ 

วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เพราะเหตทุีอ่ตัตานีเ้อบิอิม่เพลดิเพลนิอยูด่ว้ยกามคณุ ๕ จงึชือ่วา่ 

บรรลนุพิพานในปัจจบุันอนัเป็นบรมธรรม’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตนิพิพาน 

ในปัจจบุันวา่ เป็นบรมธรรมของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๕] ๕๙. (๒) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่ 

อัตตานีไ้มใ่ชจ่ะบรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรมไดเ้พราะเหตเุพยีงเทา่  

นี ้เพราะเหตไุร เพราะกามไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ผันแปรเป็นธรรมดา เพราะกามนัน้  

ผันแปรไปเป็นอืน่ ความโศกเศรา้ ความคร ่าครวญ ความไมส่บายกาย ความไม่  

สบายใจ และความคับแคน้ใจจงึเกดิขึน้ เพราะเหตทุีอ่ัตตานีส้งัดจากกามและ  

อกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุเกดิจากวเิวกอยู่  

จงึชือ่วา่บรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรม’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัต ิ

นพิพานในปัจจบุันวา่ เป็นบรมธรรมของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๖] ๖๐. (๓) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่ 

อัตตานีไ้มใ่ชจ่ะบรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรมไดเ้พราะเหตเุพยีงเทา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีถ่อืวา่ สามารถบรรลนุพิพาน หรอืสามารถดับทกุขไ์ดโ้ดยง่ายในอัตภาพนี้ เป็นความเขา้ใจของ 

   พวกทีเ่ห็นความเพลดิเพลนิจากกามคณุวา่เป็นนพิพาน หรอืเห็นความสขุจากฌานวา่เป็นนพิพาน (ท.ีส.ีอ. 

   ๙๗/๑๑๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

สรปุทฏิฐ ิ๖๒ 

นี ้เพราะเหตไุร เพราะปฐมฌานทีม่วีติกมวีจิารนัน้บัณฑติกลา่ววา่ ยังหยาบอยู่  

เพราะเหตทุีว่ติกวจิารสงบไป อัตตานีจ้งึบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน  

มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู่  

จงึชือ่วา่บรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรม’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัต ิ

นพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๗] ๖๑. (๔) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่ 

อัตตานีไ้มใ่ชจ่ะบรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรมไดเ้พราะเหตเุพยีงเทา่นี ้ 

เพราะเหตไุร เพราะทตุยิฌานทีย่ังมปีีตเิป็นเหตใุหจ้ติเบกิบานนัน้บัณฑติกลา่ววา่  

ยังหยาบอยู ่เพราะเหตทุีปี่ตจิางคลายไป อัตตานีจ้งึมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ  

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูม้อีเุบกขา  

มสีตอิยูเ่ป็นสขุ จงึชือ่วา่บรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรม’ สมณพราหมณ์ 

พวกหนึง่บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัวอ์ยา่งนี ้

  [๙๘] ๖๒. (๕) สมณะหรอืพราหมณ์คนอืน่กลา่วกับสมณะหรอืพราหมณ์คน 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ีแต ่ 

อัตตานีไ้มใ่ชจ่ะบรรลนุพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรมไดเ้พราะเหตเุพยีงเทา่  

นี ้เพราะเหตไุร เพราะตตยิฌานทีจ่ติยังค านงึถงึสขุอยูนั่น้บัณฑติกลา่ววา่ ยังหยาบ  

อยู ่เพราะเหตทุีล่ะสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสกอ่นดับไปกอ่น อัตตานี้ 

จงึบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่จงึชือ่วา่บรรล ุ

นพิพานในปัจจบุันอันเป็นบรมธรรม’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตนิพิพานใน 

ปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัวอ์ยา่งนี ้

สรปุทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ 

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มวีาทะวา่ มสีภาพบางอยา่ง  

เป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันวา่ เป็นบรมธรรมของสตัว ์ดว้ย  

มลูเหต ุ๕ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกมวีาทะวา่ มสีภาพ  

บางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

สรปุทฏิฐ ิ๖๒ 

สตัว ์ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๕ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ใน ๕ อยา่งนี ้ไม ่

พน้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

  [๑๐๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ก าหนดขนัธ ์(สรรพสิง่) สว่น 

อนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะ 

แสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่งนีแ้ล ก็สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวก 

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต  

ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๔๔ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใด 

อยา่งหนึง่ใน ๔๔ อยา่งนี้ ไมพ่น้ไปจากนี ้ฯลฯ อันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่ง 

ตถาคตถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

  [๑๐๑] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นม ี 

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและ  

อนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๖๒ อยา่งนีแ้ล 

  [๑๐๒] ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี ที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต หรอืทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นมคีวาม  

เห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต  

ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหตทัุง้ ๖๒ อยา่งนี ้หรอืดว้ยมลูเหตอุยา่งใด 

อยา่งหนึง่ใน ๖๒ อยา่งนี ้ไมพ่น้ไปจากนี้ 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนีต้ถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตแุหง่ทฏิฐเิหลา่นีท้ีบ่คุคล 

ยดึถอือยา่งนีแ้ลว้ยอ่มมคีตแิละภพหนา้อยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตนัุน้ชดั และยังรู ้

ชดัยิง่ข ึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมั่นจงึรูค้วามดับดว้ยตนเอง รูค้วามเกดิ  

ความดับ คณุ โทษแหง่เวทนา และอบุายเครือ่งสลดัเวทนาออกตามความเป็นจรงิ  

ตถาคตจงึหลดุพน้เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีแ้ล ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ  

ประณีต ใชเ้หตผุลคาดคะเนเอาไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ซึง่ตถาคตรูแ้จง้ได ้

เองแลว้สัง่สอนผูอ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ตามอันเป็นเหตใุหค้นกลา่วยกยอ่งตถาคตถกูตอ้งตาม 

ความเป็นจรงิ 

(ทฏิฐ ิ๖๒ จบ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยการบัญญัตอิัตตาและโลกเพราะความแสห่า ความดิน้รน ของคนมตีัณหา 

 

วา่ดว้ยการบญัญตัอิตัตาและโลกเพราะความแสห่า ความดิน้รน 

ของคนมตีณัหา 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกทีม่วีาทะวา่เทีย่ง  

บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของ  

พวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเทา่นัน้ 

  [๑๐๖] พวกทีม่วีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและ 

โลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ 

ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

  [๑๐๗] พวกทีม่วีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลก 

ไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็น 

ความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

  [๑๐๘] พวกทีม่วีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ  

ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวก 

เขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

  [๑๐๙] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัต ิ 

อัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหต ุ๒ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความ 

เขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน  

  [๑๑๐] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภขนัธ ์ 

สว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความ 

เขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเทา่นัน้ 

  [๑๑๑] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตาหลัง 

จากตายแลว้วา่มสีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวกเขา  

ผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

  [๑๑๒] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตา 

หลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวก 

เขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยการบัญญัตอิัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๑๓] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญา  

ก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ย  

มลูเหต ุ๘ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า  

ความดิน้รนของคนมตีัณหาเหมอืนกัน 

  [๑๑๔] พวกทีม่วีาทะวา่ หลังจากตายแลว้อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาด  

สญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๗ อยา่ง ขอ้นัน้เป็น  

ความเขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหา 

เหมอืนกัน 

  [๑๑๕] พวกทีม่วีาทะวา่ มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัต ิ

นพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๕ อยา่ง ขอ้นัน้เป็น  

ความเขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหา  

เหมอืนกัน 

  [๑๑๖] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต  

ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่ง  

ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของพวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของ 

คนมตีัณหาเทา่นัน้ 

  [๑๑๗] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นมคีวาม 

เห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต  

ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๖๒ อยา่ง ขอ้นัน้เป็นความเขา้ใจของ 

พวกเขาผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็น เป็นความแสห่า ความดิน้รนของคนมตีัณหาเทา่นัน้ 

วา่ดว้ยการบญัญตัอิตัตาและโลกเพราะผสัสะเป็นเหต ุ

  [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกทีม่วีาทะวา่เทีย่ง  

บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๑๙] พวกทีม่วีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและ 

โลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะ 

เป็นเหต ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดวยการบัญญัตอิัตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๐] พวกทีม่วีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ 

โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๑] พวกทีม่วีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ 

ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๒] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัต ิ

อัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหต ุ๒ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะ 

เป็นเหต ุ

  [๑๒๓] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภ 

ขนัธส์ว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่ง ขอ้นัน้ก็ 

เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๔] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตา 

หลังจากตายแลว้วา่มสีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๕] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตา 

หลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๖] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญา 

ก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ย 

มลูเหต ุ๘ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๗] พวกทีม่วีาทะวา่ หลังจากตายแลว้อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาด 

สญู ความพนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๗ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะ 

ผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๘] พวกทีม่วีาทะวา่ มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัต ิ

นพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๕ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะ 

ผัสสะเป็นเหต ุ

  [๑๒๙] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต 

ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่ง ขอ้ 

นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

  [๑๓๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นมคีวาม 

เห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต  

ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๖๒ อยา่ง ขอ้นัน้เพราะผัสสะเป็นเหต ุ

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

  [๑๓๑] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกทีม่วีาทะวา่เทีย่ง  

บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้ 

จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๒] พวกทีม่วีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บัญญัตอิัตตาและ 

โลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

พวกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๓] พวกทีม่วีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บัญญัตวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไม่  

มทีีส่ดุดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๔] พวกทีม่วีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ  

ยอ่มกลา่วหลบเลีย่งไมแ่น่นอนดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้ 

จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๕] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย บัญญัต ิ 

อัตตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตปัุจจัย ดว้ยมลูเหต ุ๒ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

พวกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๖] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภ  

ขนัธส์ว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๑๘ อยา่ง เป็นไปไมไ่ด ้

เลยทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๗] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญา บัญญัตอิัตตาหลัง 

จากตายแลว้วา่มสีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๑๖ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้  

จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยวัฏฏะทีเ่จา้ลัทธติัง้ไว ้

  [๑๓๘] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา บัญญัตอิัตตา 

หลังจากตายแลว้วา่ไมม่สีญัญา ดว้ยมลูเหต ุ๘ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้ 

จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๓๙] พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญา  

ก็มใิช ่บัญญัตอิัตตาหลังจากตายแลว้วา่มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ดว้ย  

มลูเหต ุ๘ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๔๐] พวกทีม่วีาทะวา่ หลังจากตายแลว้อัตตาขาดสญู บัญญัตคิวามขาดสญู  

ความพนิาศและความไมเ่กดิอกีของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๗ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลย  

ทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๔๑] พวกทีม่วีาทะวา่ มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน บัญญัต ิ

นพิพานในปัจจบุันวา่เป็นบรมธรรมของสตัว ์ดว้ยมลูเหต ุ๕ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลย  

ทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๔๒] พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต เห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต  

ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๔๔ อยา่ง  

เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

  [๑๔๓] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นม ี 

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและ  

อนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๖๒ อยา่ง เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

พวกเขาเวน้จากผัสสะแลว้จะยังรูส้กึได ้

วา่ดว้ยวฏัฏะทีเ่จา้ลทัธติ ัง้ไว ้

  [๑๔๔] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกทีม่วีาทะวา่เทีย่ง  

บัญญัตอิัตตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหต ุ๔ อยา่ง พวกทีม่วีาทะวา่ บางอยา่ง  

เทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ฯลฯ พวก 

ทีม่วีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่ ี

เหตปัุจจัย ฯลฯ พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจาก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยไมม่วีฏัฏะเป็นตน้ 

ตายแลว้มสีญัญา ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้ไมม่สีญัญา ฯลฯ  

พวกทีม่วีาทะวา่ อัตตาหลังจากตายแลว้มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ฯลฯ พวก 

ทีม่วีาทะวา่ หลังจากตายแลว้อัตตาขาดสญู ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ มสีภาพ  

บางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจบุัน ฯลฯ พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต ฯลฯ พวก  

ทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้ 

สว่นอดตีและอนาคต ลว้นมคีวามเห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต  

ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ดว้ยมลูเหต ุ๖๒  

อยา่ง สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทกุจ าพวกรับสมัผัส (ผัสสะ)๑ ทางผัสสายตนะ ๖ แลว้  

เกดิเวทนา (ความรูส้กึ) เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจงึเกดิมตีัณหา (ความอยาก) เพราะ 

ตัณหาเป็นปัจจัยจงึเกดิมอีปุาทาน (ความยดึมั่น ถอืมั่น) เพราะอปุาทานเป็นปัจจัยจงึ  

เกดิมภีพ (ความม ีความเป็น) เพราะภพเป็นปัจจัยจงึเกดิมชีาต ิ(ความเกดิ) เพราะ 

ชาตเิป็นปัจจัยจงึเกดิมชีรา (ความแก)่ มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศรา้โศก)  

ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์(ความไมส่บายกาย) โทมนัส (ความไมส่บายใจ)  

และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) 

วา่ดว้ยไมม่วีฏัฏะเป็นตน้ 

  [๑๔๕] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษแหง่ 

ผัสสายตนะ ๖ และอบุายเครือ่งสลดัผัสสายตนะเหลา่นัน้ออกตามความเป็นจรงิ  

เมือ่นัน้เธอยอ่มรูช้ดัยิง่กวา่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

อปุมาเหมอืนชาวประมงทอดแห 

  [๑๔๖] ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวก 

ทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นม ี

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สัมผัส หรอืการกระทบกันระหวา่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เชน่ ตากระทบรปู เป็นตน้ 

   พระพทุธเจา้ตรัสวา่ ทฏิฐ ิ๖๒ เริม่ตน้จากผัสสะน าไปสูเ่วทนา สดุทา้ยก็คอืความทกุข ์ดังนัน้จงึไมอ่าจน า 

   ไปสูค่วามดับทกุขไ์ดแ้ตอ่ยา่งใด (ท.ีส.ีอ. ๑๔๔/๑๑๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยไมม่วีฏัฏะเป็นตน้ 

อนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ทัง้หมดถกูทฏิฐ ิ๖๒ นีซ้ ึง่เป็นดจุตาขา่ย 

ปกคลมุเอาไว ้ตกอยูใ่นตาขา่ยนี้ เมือ่โผลข่ ึน้ก็โผลอ่ยูใ่นตาขา่ยนี ้ตดิอยูใ่นตาขา่ยนี้  

ถกูปกคลมุเอาไว ้เมือ่โผลข่ ึน้ก็โผลอ่ยูใ่นตาขา่ยนีเ้อง 

  เปรยีบเหมอืนชาวประมง หรอืลกูมอืชาวประมง ผูช้ านาญ ใชแ้หตาถีท่อดลง 

หนองน ้าเล็ก ๆ เขาคดิวา่ บรรดาสตัวต์ัวใหญใ่นหนองน ้าแหง่นีทั้ง้หมดถกูแหครอบ 

เอาไว ้อยูใ่นแหนี้ เมือ่ผดุขึน้ก็ผดุอยูใ่นแหนี ้ตดิอยูใ่นแหนี ้ถกูครอบเอาไว ้เมือ่ผดุ 

ขึน้ก็ผดุอยูใ่นแหนี ้ฉันใด สมณะหรอืพราหมณ์พวกทีก่ าหนดขนัธส์ว่นอดตี พวกที ่

ก าหนดขนัธส์ว่นอนาคต และพวกทีก่ าหนดขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ลว้นม ี 

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธทั์ง้สว่นอดตีและอนาคต ปรารภขนัธทั์ง้สว่นอดตีและ  

อนาคต ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ทัง้หมดถกูทฏิฐ ิ๖๒ นี้๑ ซึง่เป็นดจุตาขา่ย 

ปกคลมุเอาไว ้ตกอยูใ่นตาขา่ยนี้ เมือ่โผลข่ ึน้ก็โผลอ่ยูใ่นตาขา่ยนี ้ตดิอยูใ่นตาขา่ยนี้  

ถกูปกคลมุเอาไว ้เมือ่โผลข่ ึน้ก็โผลอ่ยูใ่นตาขา่ยนีเ้อง ฉันนัน้ 

อปุมารา่งกายเหมอืนผลมะมว่ง 

  [๑๔๗] ภกิษุทัง้หลาย กายของตถาคตขาดตัณหาทีพ่าไปสูภ่พเสยีแลว้๒  

เทวดาและมนุษยจั์กเห็นกายของตถาคตไดช้ัว่เวลายังด ารงอยู ่หลังจากกายแตก 

สลายไปเพราะสิน้ชวีติแลว้ เทวดาและมนุษยจั์กไมเ่ห็นกายนัน้อกี 

  เปรยีบเหมอืนเมือ่กลุม่ผลมะมว่งถกูตดัขัว้ ผลมะมว่งทัง้หมดทีห่อ้ยอยูก่ับขัว้ก็ 

ยอ่มตดิตามขัว้นัน้ไป ฉันใด กายของตถาคตขาดตณัหาทีพ่าไปสูภ่พเสยีแลว้ เทวดา 

และมนุษยจั์กเห็นกายของตถาคตไดช้ัว่เวลาทีย่ังด ารงอยู ่หลังจากกายแตกสลายไป 

เพราะสิน้ชวีติแลว้ เทวดาและมนุษยจั์กไมเ่ห็นกายนัน้อกี ฉันนัน้”  

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐ ิ๖๒ คอืทฤษฎทีางอภปิรัชญาทีม่อียูใ่นอนิเดยี ทัง้กอ่นและรว่มสมัยกับพระพทุธองค ์มอียูท่ัง้หมด ๖๒ 

   ทฤษฎ ีพระพทุธองคท์รงยกมาแสดงเพือ่ยนืยันวา่ พระองคท์รงรูท้ฤษฎดีังกลา่วอยา่งแจ่มแจง้ และทรง 

   แสดงพรหมชาลสตูรครอบคลมุทฤษฎเีหลา่นัน้ทัง้หมด เปรยีบเหมอืนชาวประมงใชแ้หทอดคลมุปลาไวไ้ด ้

   ทัง้หมด ฉะนัน้ 

๒ ไมม่ตีัณหาทีจ่ะเป็นเหตใุหเ้กดิอกี (ท.ีส.ีอ. ๑๔๗/๑๑๗-๑๑๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑.พรหมชาลสตูร] 

วา่ดว้ยไมม่วีฏัฏะเป็นตน้ 

  [๑๔๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูถามวา่  

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ธรรมบรรยายนีม้ชี ือ่วา่อะไร  

พระพทุธเจา้ขา้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เธอจงจ าธรรมบรรยายนีว้า่ ขา่ยแหง่  

ประโยชน ์(อรรถชาละ) ก็ได ้ขา่ยแหง่ธรรม (ธรรมชาละ) ก็ได ้ขา่ยแหง่  

สพัพัญญตุญาณอันประเสรฐิ (พรหมชาละ) ก็ได ้ขา่ยแหง่ทฏิฐ(ิทฏิฐชิาละ) ก็ได ้ 

ต าราพชิยัสงคราม (สงัคามวชิยั) อันยอดเยีย่มก็ได ้๑” 

  [๑๔๙] ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของพระผูม้พีระภาค ก็แล  

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนีจ้บลง โลกธาตทุีป่ระกอบดว้ย ๑๐,๐๐๐  

จักรวาลไดห้วัน่ไหวแลว้แล 

พรหมชาลสตูรที ่๑ จบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีช่ ือ่วา่ ขา่ยแหง่ประโยชน ์เพราะเหตทุีใ่นพรหมชาลสตูร พระพุทธองคท์รงแจกแจงประโยชนใ์นโลกนี้ 

   และประโยชนใ์นโลกหนา้อันเป็นดจุตาขา่ยไว ้ทีช่ ือ่วา่ ขา่ยแหง่ธรรม เพราะพระองคต์รัสถงึแบบแผน 

   และลัทธธิรรมเนยีมอันเป็นดจุตาขา่ยไว ้ทีช่ ือ่วา่ ขา่ยแหง่ทฏิฐ ิเพราะพระองคท์รงแจกแจงทฏิฐ ิ๖๒ อัน 

   เป็นดจุตาขา่ยทีผ่กูมัดผูท้ีม่คีวามเชือ่ลัทธเิหลา่นีไ้ว ้และทีช่ ือ่วา่ ต าราพชิยัสงครามเพราะผูท้ีฟั่งสตูรนีแ้ลว้ 

   สามารถพชิติ เทวปตุตมาร ขันธมาร มัจจุมาร หรอืกเิลสมารได ้(ท.ีส.ีอ. ๑๔๘/๑๑๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

เรือ่งพระเจา้อชาตศตัรแูละราชอ ามาตย ์

 

๒. สามญัญผลสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่ความเป็นสมณะ 

 

เร ือ่งพระเจา้อชาตศตัรแูละราชอ ามาตย ์

  [๑๕๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีส่วนมะมว่งของหมอชวีก โกมารภัจ๑  

เขตกรงุราชคฤห ์พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญจ่ านวน ๑,๒๕๐ รปู สมัยนัน้แล ใน  

คนืวนัเพ็ญขึน้ ๑๕ ค า่ อันเป็นวนัอโุบสถของเดอืนที ่๔ ซึง่เป็นเดอืนทีม่ดีอกโกมทุ  

บานสะพร่ัง พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร๒ มอี ามาตย ์

แวดลอ้ม ประทับน่ังอยูบ่นปราสาทชัน้บน ขณะนัน้ ทา้วเธอทรงเปลง่อทุานวา่  

“ราตรสีวา่งไสวน่ารืน่รมย ์งดงาม น่าชืน่ชมยิง่นัก เป็นฤกษ์งามยามด ีวนันี้เราควร 

เขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์ผูใ้ดหนอ ทีจ่ะท าใหจ้ติใจของเราเบกิบานเลือ่มใสได”้ 

  [๑๕๑] เมือ่ทา้วเธอทรงเปลง่อทุานอยา่งนี ้ราชอ ามาตยผ์ูห้นึง่ไดก้ราบทลู  

วา่ “ขอเดชะ ครปูรูณะ กัสสปะ๓ เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง 

มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก  

บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จ 

เขา้ไปหาทา่น เมือ่เสด็จเขา้ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอทรงนิง่ 

  [๑๕๒] ราชอ ามาตยอ์กีคนหนึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ครมูกัขล ิโคศาล๔  

เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทีช่ ือ่วา่ ชวีก เพราะเมือ่คลอดออกมาวันแรกถกูแมน่ าไปทิง้ แตม่ชีวีติรอดมาได ้ทีช่ ือ่วา่ โกมารภัจ เพราะ 

   อภัยราชกมุารทรงน าไปเลีย้งไวอ้ยา่งราชกมุาร เขาจบการศกึษาทางแพทย ์เป็นคนแรกทีผ่า่ตัดสมองเป็น 

   ผลส าเร็จ นอกจากนี ้ยังเป็นแพทยป์ระจ าพระองคข์องพระพทุธเจา้อกีดว้ย (ว.ิ มหา. ๕/๓๒๘/๑๒๕) 

๒
 พระเจา้อชาตศัตร ูเป็นพระราชโอรสของพระเจา้พมิพสิารกับพระนางเวเทห ิ(ท.ีส.ีอ. ๑๕๐/๑๒๗) 

๓
 เจา้ลัทธชิือ่ปรูณะ กัสสปโคตร (ท.ีส.ีอ. ๑๕๑/๑๓๐) 

๔
 เจา้ลัทธชิือ่มักขล ิผูเ้กดิในโรงโค (ท.ีส.ีอ. ๑๕๒/๑๓๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

เรือ่งพระเจา้อชาตศตัรแูละราชอ ามาตย ์

คนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยู ่

หลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปหาทา่น เมือ่เสด็จ 

เขา้ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

  เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอก็ทรงนิง่ 

  [๑๕๓] ราชอ ามาตยอ์กีคนหนึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ครอูชติะ เกสกัมพล๑ 

เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคน 

จ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลาย 

รัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปหาทา่น เมือ่เสด็จเขา้ 

ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

  เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอก็ทรงนิง่ 

  [๑๕๔] ราชอ ามาตยอ์กีคนหนึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ครปูกธุะ กัจจายนะ๒ 

เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคน 

จ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลาย 

รัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปหาทา่น เมือ่เสด็จเขา้ 

ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

  เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอก็ทรงนิง่ 

  [๑๕๕] ราชอ ามาตยอ์กีคนหนึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ครสูญัชยั เวลัฏฐ- 

บตุร๓ เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลทัธ ิ

คนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยู ่

หลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปหาทา่น เมือ่เสด็จ 

เขา้ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

  เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอก็ทรงนิง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจา้ลัทธชิือ่อชติะ ผูนุ่้งหม่ผา้ทีท่ าดว้ยผมของมนุษย ์(ท.ีส.ีอ. ๑๕๓/๑๓๑) 

๒ เจา้ลัทธชิือ่ปกธุะ กจัจายนโคตร (ท.ีส.ีอ. ๑๕๔/๑๓๒) 

๓ เจา้ลัทธชิือ่สัญชยั ผูเ้ป็นบุตรของชา่งสาน (ท.ีส.ีอ. ๑๕๕/๑๓๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วา่ดว้ยหมอชวีก โกมารภัจ 

  [๑๕๖] ราชอ ามาตยอ์กีคนหนึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ครนูคิรนถ ์

นาฏบตุร๑ เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ เป็น 

เจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีมปีระสบการณ์มาก บวชมานาน 

มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปหาทา่น 

เมือ่เสด็จเขา้ไปหา พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

  เมือ่ราชอ ามาตยผ์ูนั้น้กราบทลูอยา่งนี ้ทา้วเธอก็ทรงนิง่ 

วา่ดว้ยหมอชวีก โกมารภจั 

  [๑๕๗] สมัยนัน้ หมอชวีก โกมารภัจ น่ังนิง่อยู ่ณ ทีไ่มไ่กลจากพระเจา้ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ทา้วเธอตรัสถามหมอชวีก โกมารภัจ วา่ “สหายชวีก ท าไม 

ทา่นจงึนิง่อยูเ่ลา่” 

  หมอชวีก โกมารภัจ ทลูตอบวา่ “ขอเดชะ พระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นพระ 

อรหันตต์รัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ประทับอยูท่ีส่วนมะมว่งของขา้พระพทุธเจา้ 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญจ่ านวน ๑,๒๕๐ รปู พระองคม์พีระกติตศิัพทอ์ันงามขจร 

ไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็น 

สารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้๒ เป็นพระผูม้พีระภาค๓ พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เมือ่เสด็จเขา้ไปเฝ้า พระทัยของพระองคจ์ะเบกิบานเลือ่มใส” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นคิรนถ ์ผูเ้ป็นบตุรของนักฟ้อน (ท.ีส.ีอ. ๑๕๖/๑๓๒) 

๒ ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

๓ ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบดว้ย 

   ภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน, โลกตุตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความส าเร็จประโยชน ์

   ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคาย 

   ตัณหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่น 

   แหง่ปัจจัย ๔ เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏกีา. ๑/๒๗๐) 

   อนึง่ พทุธคณุนี ้ทา่นแบง่เป็น ๑๐ ประการ โดยแยกพทุธคณุขอ้ ๖ เป็น ๒ ประการ คอื (๑) เป็น 

   ผูย้อดเยีย่ม (๒) เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้(วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๖๕, ว.ิอ. ๑/๑๑๒-๑๑๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

พระเจา้อชาตศตัรทูลูถามเรือ่งผลแหง่ความเป็นสมณะ 

  [๑๕๘] ทา้วเธอจงึมรัีบสัง่วา่ “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงสั่งใหจั้ดเตรยีมขบวน 

ชา้งเถดิ สหายชวีก” 

  หมอชวีก โกมารภัจ กราบทลูรับสนองพระบรมราชโองการแลว้ สัง่ใหเ้ตรยีม 

ชา้งพัง ๕๐๐ เชอืกและชา้งพระทีน่ั่ง กราบทลูวา่ “ขบวนชา้งพรอ้มแลว้ ขอเชญิใต ้

ฝ่าละอองธลุพีระบาทเสด็จเถดิ พระเจา้ขา้” 

  [๑๕๙] ตอ่มา พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร โปรดใหส้ตร ี๕๐๐ คนขึน้ชา้ง 

พังเชอืกละ ๑ คน แลว้ทรงชา้งพระทีน่ั่ง มผีูถ้อืคบเพลงิ เสด็จออกจากกรงุราชคฤห ์

ดว้ยราชานุภาพอันยิง่ใหญส่มพระเกยีรตไิปสวนมะมว่งของหมอชวีก โกมารภัจ 

  พอใกลจ้ะถงึสวนมะมว่ง ทา้วเธอทรงหวาดระแวง พระโลมชาตชิชูนั จงึตรัส 

ถามหมอชวีก โกมารภัจ วา่ “สหายชวีก ทา่นไมไ่ดห้ลอกเรา ไมไ่ดล้วงเรา ไมไ่ดน้ า 

เรามาใหศ้ัตรดูอกหรอื ภกิษุสงฆห์มูใ่หญจ่ านวน ๑,๒๕๐ รปูท าไมจงึไมม่เีสยีงจาม 

เสยีงกระแอมไอ หรอืเสยีงพดูคยุกันเลย” 

  หมอชวีก โกมารภัจ ทลูตอบวา่ “พระองคโ์ปรดอยา่ไดท้รงหวาดระแวงไปเลย 

ขา้พระพทุธเจา้ไมไ่ดห้ลอกพระองค ์ไมไ่ดล้วงพระองค ์ไมไ่ดน้ าพระองคม์าใหศ้ัตร ู

หรอก ขอเดชะ พระองคโ์ปรดเสด็จเขา้ไปเถดิ น่ันยงัมแีสงประทปีตามอยูใ่นหอน่ัง” 

พระเจา้อชาตศตัรทูลูถามเร ือ่งผลแหง่ความเป็นสมณะ 

  [๑๖๐] ทา้วเธอจงึไดเ้สด็จเขา้ไปโดยขบวนชา้งพระทีน่ั่งจนสดุทางชา้ง แลว้ 

เสด็จลงจากชา้งพระทีน่ั่งเขา้ทางประตหูอน่ัง ตรัสถามหมอชวีก โกมารภัจ วา่ 

“สหายชวีก พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีไ่หนเลา่” 

  หมอชวีก โกมารภัจ ทลูตอบวา่ “ขอเดชะ ผูป้ระทับน่ังพงิเสากลาง ผนิพระ 

พักตรไ์ปทางทศิตะวนัออกขา้งหนา้ภกิษุสงฆ ์น่ันแลคอืพระผูม้พีระภาค พระเจา้ขา้” 

  [๑๖๑] ล าดับนัน้ พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ 

ภาคถงึทีป่ระทับ ไดป้ระทับยนื ณ ทีส่มควร ทรงช าเลอืงเห็นภกิษุสงฆส์งบนิง่เหมอืน 

สระน ้าใส จงึทรงเปลง่อทุานวา่ “ขอใหอ้ทัุยภัทรกมุาร๑ ของเราจงมคีวามสงบอยา่ง 

ภกิษุสงฆใ์นเวลานีเ้ถดิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุัยภัทรกมุาร คอื พระโอรสของพระเจา้อชาตศัตร ู(ท.ีส.ีอ. ๑๖๑/๑๓๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

พระเจา้อชาตศตัรทูลูถามเรือ่งผลแหง่ความเป็นสมณะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร พระองคเ์สด็จมาตามความรักบัญชา” 

  ทา้วเธอกราบทลูวา่ “อทัุยภัทรกมุารเป็นทีรั่กของหมอ่มฉัน ขอใหเ้ธอจงม ี

ความสงบอยา่งภกิษุสงฆใ์นเวลานี้เถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๖๒] ล าดับนัน้ ทา้วเธอทรงกราบพระผูม้พีระภาค ทรงไหวภ้กิษุสงฆแ์ลว้ 

ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันขอวโรกาส 

ทลูถามปัญหาบางอยา่งกะพระผูม้พีระภาค หากพระผูม้พีระภาคจะประทาน 

พระวโรกาสเพือ่ทรงตอบปัญหาของหมอ่มฉัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เชญิถามตามพระประสงคเ์ถดิ มหาบพติร” 

  [๑๖๓] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

อาชพีทีอ่าศัยศลิปะเหลา่นี ้คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลธนู พนักงานเชญิธง 

พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดสง่เสบยีง ราชนกิลุผูท้รงเป็นนายทหารระดับสงู 

พลอาสา ขนุพล พลกลา้ พลสวมเกราะ พวกทาสเรอืนเบีย้ พวกท าขนม ชา่งกัลบก 

พนักงานเครือ่งสรง พวกพอ่ครัว ชา่งดอกไม ้ชา่งยอ้ม ชา่งหกู ชา่งจักสาน ชา่งหมอ้ 

นักค านวณ นักบัญช ีหรอือาชพีทีอ่าศัยศลิปะอยา่งอืน่ท านองนี ้คนเหลา่นัน้ไดรั้บ 

ผลจากอาชพีทีอ่าศัยศลิปะทีเ่ห็นประจักษ์มาเลีย้งชพีในปัจจบุัน จงึบ ารงุตนเอง บดิา 

มารดา บตุรภรรยา มติรสหายใหเ้ป็นสขุ บ าเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึง่มผีล 

มากเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดมีสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์พระองคจ์ะทรงบญัญัต ิ

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม”่ 

  [๑๖๔] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มหาบพติร พระองคท์รงจ าไดห้รอืไมว่า่ 

ปัญหาขอ้นีไ้ดต้รัสถามสมณพราหมณ์อืน่มาบา้งแลว้” 

  “หมอ่มฉันจ าไดว้า่เคยถามปัญหาขอ้นีก้ับสมณพราหมณเหลา่อืน่มาแลว้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเหลา่นัน้ตอบวา่อยา่งไร หากไมห่นักพระทัย เชญิพระองคต์รัสเถดิ” 

  “ณ สถานทีท่ีม่พีระผูม้พีระภาคหรอืผูเ้ปรยีบดังพระผูม้พีระภาคประทับน่ังอยู่ 

หมอ่มฉันไมห่นักใจเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้อยา่งนัน้ เชญิพระองคต์รัสเถดิ มหาบพติร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครปูรูณกัสสป 

 

ลทัธขิองครปูรูณะ กสัสปะ 

อกริยิวาทะ๑ = ลทัธทิ ีถ่อืวา่ท าแลว้ไมเ่ป็นอนัท า 

  [๑๖๕] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไปหาครปูรูณะ กัสสปะ ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัย 

กันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครปูรูณะ กัสสปะ วา่ ‘ทา่นกัสสปะ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะ 

มากมายเหลา่นี ้คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลธนู พนักงานเชญิธง พนักงาน 

จัดกระบวนทัพ พวกจัดสง่เสบยีง ราชนกิลุผูท้รงเป็นนายทหารระดับสงู พลอาสา 

ขนุพล พลกลา้ พลสวมเกราะ พวกทาสเรอืนเบีย้ พวกท าขนม ชา่งกัลบก พนักงาน 

เครือ่งสรง พวกพอ่ครัว ชา่งดอกไม ้ชา่งยอ้ม ชา่งหกู ชา่งจักสาน ชา่งหมอ้ นัก 

ค านวณ นักบัญช ีหรอือาชพีทีอ่าศัยศลิปะอยา่งอืน่ท านองนี ้คนเหลา่นัน้ไดรั้บ 

ผลจากอาชพีทีอ่าศัยศลิปะทีเ่ห็นประจักษ์มาเลีย้งชพีในปัจจบุัน จงึบ ารงุตนเอง บดิา 

มารดา บตุรภรรยา มติรสหายใหเ้ป็นสขุ บ าเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึง่มผีล 

มากเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดมีสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์ทา่นกัสสปะจะบญัญัตผิล 

แหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ 

  [๑๖๖] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครปูรูณะ กัสสปะ 

ตอบวา่ ‘มหาบพติร เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีน 

เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบาก 

เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของ 

ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้ ท าโจรกรรมในบา้นหลังเดยีว ดักซุม่ที ่

ทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้) ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป แมห้ากบคุคลใชจั้กรม ี

คมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลานตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีว 

กัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา แมห้ากบคุคลไปฝ่ัง 

ขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้ ้

อืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา แมห้าก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีถ่อืวา่ การกระท าทกุอยา่งไมม่ผีล ท าดก็ีไม่ไดด้ ีท าชัว่ก็ไมไ่ดช้ัว่ เป็นความเห็นทีป่ฏเิสธกฎแหง่กรรม 

   (ท.ีส.ีอ. ๑๖๖/๑๔๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครมูกัขลโิคศาล 

บคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา เขายอ่มไม ่

มบีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน จากการ 

ฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ หมอ่มฉันถามถงึ 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ แตค่รปูรูณะ กัสสปะ กลับตอบเรือ่งทีท่ าแลว้  

ไมเ่ป็นอันท า 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์  

แตค่รปูรูณะ กัสสปะ กลับตอบเรือ่งทีท่ าแลว้ไมเ่ป็นอันท า เปรยีบเหมอืนเขาถาม 

เรือ่งมะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่งขนุนส าปะลอกลับตอบเรือ่ง  

มะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุรานสมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่นราช- 

อาณาเขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชม ไมต่ าหนคิ ากลา่วของครปูรูณะ กัสสปะ  

ถงึไมช่ืน่ชม ไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจออกมา  

เมือ่ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ลทัธขิองครมูกัขล ิโคศาล  

นตัถกิวาทะ๑= ลทัธทิ ีถ่อืวา่ไมม่เีหตไุมม่ปีจัจยั 

  [๑๖๗] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไปหา  

ครมูักขล ิโคศาล ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัยกันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครมูกัขล ิ 

โคศาล วา่ ‘ทา่นโคศาล อาชพีทีอ่าศัยศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื ฯลฯ๒ ทา่นโคศาล 

จะบัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่  

  [๑๖๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครมูักขล ิโคศาล  

ตอบวา่ ‘มหาบพติร ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลายไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัย สตัว ์ 

ทัง้หลายเศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัย สตัว ์ 

ทัง้หลายบรสิทุธิเ์อง ไมใ่ชเ่พราะการกระท าของตนและไมใ่ชเ่พราะการกระท าของ  

ผูอ้ืน่ ไมใ่ชเ่พราะการกระท าของมนุษย ์ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลัทธทิีถ่อืวา่ ไมม่เีหตปัุจจัยทีท่ าใหส้ัตวบ์รสิทุธิห์รอืเศรา้หมอ (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖) 

๒ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๑๖๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครมูกัขลโิคศาล 

สามารถของมนุษย ์ไมม่คีวามพยายามของมนุษย ์สัตว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ๑ ทัง้ปวง 

ลว้นไมม่อี านาจ ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพ 

ทางสงัคมและตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาติ๒ทัง้ ๖ อนึง่  

ก าเนดิทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑  

กรรมกึง่๓ ปฏปิทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภชิาต ิ๖ ปรุสิภมู ิ๔ ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐  

ปรพิาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อนิทรยี ์๒,๐๐๐ นรก ๓๐๐ รโชธาตุ๕ ๓๖  

สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นคิัณฐคีรรภ์๖ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ์๗ ปีศาจ ๗  

สระ ๗ ตาไมไ้ผ ่๗ ตาไมไ้ผ ่๗๐๐ เหวใหญ ่๗ เหวนอ้ย ๗๐๐ มหาสบุนิ ๗  

สบุนิ ๗๐๐ มหากัป๗ ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลา่นีท้ีค่นพาลและบัณฑติพากันเทีย่วเวยีนวา่ย  

ไปแลว้ จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง ไมม่คีวามสมหวงัในความปรารถนาวา่ เราจักอบรม 

กรรมทีย่ังไมใ่หผ้ลใหใ้หผ้ล หรอืสมัผัสกรรมทีใ่หผ้ลแลว้จักท าใหห้มดสิน้ไปดว้ยศลี พรต  

ตบะหรอืพรหมจรรยน์ี ้ไมม่สีขุทกุขท์ีท่ าใหส้ ิน้สดุลงได ้(จ านวนเทา่นัน้เทา่นี้) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัว ์หมายถงึ สัตวช์ัน้สงู เชน่ อฐู มา้ ลา ปาณะ หมายถงึ สัตวท์ีม่ ี๑ อนิทรยี ์๒ อนิทรยีเ์ป็นตน้  

   ภตูะ หมายถงึ สัตวท์กุจ าพวกทัง้ทีเ่กดิจากฟองไขแ่ละเกดิในครรภม์ารดา ชวีะ หมายถงึ พวกพชืทกุชนดิ  

   (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖) 

๒ อภชิาต ิคอื การก าหนดหมายชนชัน้ เชน่ โจรเป็นกัณหาภชิาต ิ(สดี า) นักบวชเป็นนลีาภชิาต ิ(สเีขยีว)  

   นคิรนถเ์ป็นโลหติาภชิาต ิ(สแีดง) คฤหัสถเ์ป็นหลทิทาภชิาต ิ(สเีหลอืง) อาชวีกเป็นสกุกาภชิาต ิ(สขีาว)  

   นักบวชทีเ่ครง่วัตรปฏบัิตเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ(สขีาวยิง่นัก) [ ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗] 

๓ ตามทัศนะของครมูักขล ิโคศาล กรรม ๕ หมายถงึ ตา หู จมกู ลิน้ และกาย กรรม ๓ หมายถงึกายกรรม  

   วจกีรรม และมโนกรรม กรรม ๑ หมายถงึ กายกรรมกับวจกีรรมรวมกัน กรรมกึง่ หมายถงึมโนกรรม 

   (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) 

๔ ขัน้ตอนแหง่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของบคุคล นับตัง้แตค่ลอดไปจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติ แบง่  

   เป็น ๘ ขัน้ คอื มนัทภมู ิ(ระยะไรเ้ดยีงสา) ขฑิฑาภมู ิ(ระยะรูเ้ดยีงสา) ปทวมีงัสภมู ิ(ระยะตัง้ไข)่  

   อชุุคตภมู ิ(ระยะเดนิตรง) เสขภมู ิ(ระยะศกึษา) สมณภมู ิ(ระยะสงบ) ชนิภมู ิ(ระยะมคีวามรอบรู)้  

   ปนันภมู ิ(ระยะแกห่ง่อม) ( ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗-๑๔๘) 

๕ ฝุ่ นระออง ในทีน่ีห้มายถงึ ทีท่ีฝุ่่ นจับเกาะ เชน่หลังฝ่ามอื ฝ่าเทา้ เป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) 

๖ ทีง่อกซึง่อยูท่ีข่อ้หรอืตา เชน่ออ้ย ไมไ้ผ ่และไมอ้อ้ เป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๘) 

๗ ก าหนดระยะเวลา ๑ มหากัป ยาวนานมาก อรรถกถาเปรยีบวา่ มสีระน ้าใหญแ่หง่หนึง่เต็มดว้ยน ้า บคุคล 

   เอาปลายใบหญา้คาจุ่มลงไปน าหยดน ้าออกมา ๑๐๐ ปีตอ่ ๑ ครัง้ จนน ้าในสระนัน้แหง้ กระท าเชน่นีไ้ปจน 

   ครบ ๗ ครัง้ น่ันคอืระยะเวลา ๑ มหากัป (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครอูชติะ เกสกัมพล 

เหมอืนตวงดว้ยทะนาน ไมม่สีงัสารวฏัทีท่ าใหส้ ิน้สดุไปไดด้ว้ยอาการอยา่งนี ้ไมม่ ี

ความเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลือ่นขึน้สงูและเลือ่นลงต า่ พวกคนพาลและ 

บัณฑติพากันเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ก็จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง เหมอืนกลุม่ดา้ยทีถ่กู 

ขวา้งไปยอ่มคลีห่มดไปไดเ้องฉะนัน้’ 

  [๑๖๙] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ แตค่รมูกัขล ิโคศาล กลับตอบเรือ่งความบรสิทุธิเ์พราะเวยีนวา่ยตาย  

เกดิ เปรยีบเหมอืนเขาถามเรือ่งมะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่ง 

ขนุนส าปะลอกลับตอบเรือ่งมะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุราน  

สมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่นราชอาณาเขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหนคิ า 

กลา่วของครมูักขล ิโคศาล ถงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดง  

ความไมพ่อใจออกมา เมือ่ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ลทัธขิองครอูชติะ เกสกมัพล 

อจุเฉทวาทะ = ลทัธทิ ีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู 

  [๑๗๐] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไปหา 

ครอูชติะ เกสกัมพล ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัยกันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครอูชติะ  

เกสกัมพลวา่ ‘ทา่นอชติะ อาชพีทีอ่าศัยศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื ฯลฯ๑ ทา่นอชติะ 

จะบัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่  

  [๑๗๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครอูชติะ เกสกัมพล  

ตอบวา่ ‘มหาบพติร ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงก็  

ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีบดิาไมม่คีณุ 

มารดาไมม่คีณุ สตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้๒ ก็ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าให ้

แจง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๑๖๕ 

๒ โอปปาตกิะ สัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต ิ(ตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้เชน่ เทวดา 

   และสัตวน์รกเป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครปูกธุกจัจายนะ 

มนุษยค์อืทีป่ระชมุแหง่มหาภตูรปู ๔ เมือ่ส ิน้ชวีติ ธาตดุนิไปตามธาตดุนิ ธาตนุ ้า  

ไปตามธาตนุ ้า ธาตไุฟไปตามธาตไุฟ ธาตลุมไปตามธาตลุม อนิทรยีทั์ง้หลายยอ่ม  

ผันแปรไปเป็นอากาศธาต ุมนุษยม์เีตยีงนอนเป็นที ่๕ น าศพไป๑ รา่งกายปรากฏอยู ่

แคป่่าชา้ กลายเป็นกระดกูขาวโพลนดจุสนีกพริาบ การเซน่สรวงสิน้สดุลงแคเ่ถา้ถา่น  

คนเขลาบัญญัตทิานนีไ้ว ้ค าทีค่นบางพวกย ้าวา่มผีลนัน้วา่งเปลา่ เท็จ ไรส้าระ เมือ่  

สิน้ชวีติไมว่า่คนเขลาหรอืคนฉลาดยอ่มขาดสญูไมเ่กดิอกี’ 

  [๑๗๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ แตค่รอูชติะ เกสกัมพล กลับตอบเรือ่งความขาดสญู เปรยีบเหมอืนเขา 

ถามเรือ่งมะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่งขนุนส าปะลอกลบัตอบ  

เรือ่งมะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุรานสมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่น  

ราชอาณาเขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหนคิ ากลา่วของครอูชติะ  

เกสกัมพล ถงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจ 

ออกมา เมือ่ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ลทัธขิองครปูกธุะ กจัจายนะ 

นตัถกิวาทะ = ลทัธทิ ีถ่อืวา่ไมม่เีหต ุไมม่ปีจัจยั 

  [๑๗๓] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไปหา 

ครปูกธุะ กจัจายนะ ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัยกันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครปูกธุะ  

กจัจายนะวา่ ‘ทา่นกัจจายนะ อาชพีทีอ่าศัยศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื ฯลฯ๒ ทา่น  

กัจจายนะจะบัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้ง  

หรอืไม’่  

  [๑๗๔] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครปูกธุะ กัจจายนะ  

ตอบวา่ ‘มหาบพติร สภาวะ ๗ กองนี ้ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ  

ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนื มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร  

ไมก่ระทบกระท่ังกัน ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวลาหามศพจะใชบ้รุษุ ๔ คนเดนิหามเตยีงนอนไป ฉะนัน้ จงึชือ่วา่ มเีตยีงเป็นที ่๕ (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๕๐) 

๒ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๑๖๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครนูคิรนถ ์นาฏบตุร 

สภาวะ ๗ กองนัน้คอือะไรบา้ง คอื กองแหง่ธาตดุนิ กองแหง่ธาตนุ ้า กองแหง่ธาตไุฟ  

กองแหง่ธาตลุม กองสขุ กองทกุข ์กองชวีะ สภาวะ ๗ กองเหลา่นี ้ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่ ี

ผูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนื มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด  

ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร ไมก่ระทบกระท่ังกัน ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและ 

ทกุขแ์กก่ันและกัน ในสภาวะ ๗ กองนัน้ ไมม่ผีูฆ้า่ ไมม่ผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฆา่ ไมม่ผีูฟั้ง ไม ่

มผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฟัง ไมม่ผีูรู้ ้ไมม่ผีูท้ าใหค้นอืน่รู ้ใครก็ตามแมจ้ะเอาศัสตราคม  

ตัดศรีษะใคร ก็ไมช่ือ่วา่ปลงชวีติใครได ้เพราะเป็นเพยีงศัสตราแทรกผา่นไประหวา่ง  

สภาวะ ๗ กองเทา่นัน้เอง’ 

  [๑๗๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ แตค่รปูกธุะ กจัจายนะ กลับตอบเรือ่งความขาดสญู เปรยีบเหมอืนเขาถาม 

เรือ่งมะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่งขนุนส าปะลอกลับตอบ 

เรือ่งมะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุรานสมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่น  

ราชอาณาเขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหนคิ ากลา่วของครปูกธุะ  

กัจจายนะ ถงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจ  

ออกมา เมือ่ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ลทัธขิองครนูคิรนถ ์นาฏบตุร 

อตัตกลิมถานโุยค = ลทัธทิ ีถ่อืวา่การทรมานตนเองเป็นการเผากเิลส 

  [๑๗๖] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไป 

หาครนูคิรนถ ์นาฏบตุร ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัยกันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครู  

นคิรนถ ์นาฏบตุร วา่ ‘ทา่นอัคคเิวสสนะ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื  

ฯลฯ๑ ทา่นอัคคเิวสสนะจะบัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุัน  

ไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ 

  [๑๗๗] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครนูคิรนถ ์นาฏบตุร  

ตอบวา่ ‘มหาบพติร นคิรนถใ์นโลกนีส้ ารวมดว้ยการสงัวร ๔ อยา่ง คอื ๑. เวน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๑๖๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ลัทธขิองครสูญัชยัเวลัฏฐบตุร 

น ้าดบิทกุอยา่ง ๒. ประกอบกจิทีเ่วน้จากบาปทกุอยา่ง ๓. ลา้งบาปทกุอยา่ง  

๔. รับสมัผัสทกุอยา่งโดยไมใ่หเ้กดิบาป นคิรนถส์ ารวมดว้ยการสงัวร ๔ อยา่งนี ้ 

ดังนัน้บัณฑติจงึเรยีกวา่ ผูถ้งึทีส่ดุแลว้ ส ารวมแลว้ ตัง้มั่นแลว้’ 

  [๑๗๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ แตค่รนูคิรนถ ์นาฏบตุร กลับตอบเรือ่งความสงัวร ๔ อยา่ง เปรยีบเหมอืน 

เขาถามเรือ่งมะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่งขนุนส าปะลอกลับ 

ตอบเรือ่งมะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุรานสมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่น  

ราชอาณาเขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหนคิ ากลา่วของครนูคิรนถ ์ 

นาฏบตุร ถงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจ  

ออกมา เมือ่ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ลทัธขิองครสูญัชยั เวลฏัฐบตุร 

อมราวกิเขปวาทะ = ลทัธทิ ีห่ลบเลีย่งไมแ่นน่อน 

[๑๗๙] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึง่ในกรงุราชคฤหน์ี ้หมอ่มฉันเขา้ไป 

หาครสูญัชยั เวลัฏฐบตุร ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรัยกันพอคุน้เคยด ีไดน่ั้งลงถามครสูญัชยั  

เวลัฏฐบตุร วา่ ‘ทา่นสญัชยั อาชพีทีอ่าศัยศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื ฯลฯ๑  

ทา่นสญัชยัจะบัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้ง 

หรอืไม’่  

  [๑๘๐] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉันถามอยา่งนี ้ครสูญัชยั เวลัฏฐบตุร  

ตอบวา่ ‘ถา้มหาบพติรตรัสถามอาตมภาพวา่ โลกหนา้มจีรงิหรอื หากอาตมภาพม ี

ความเห็นวา่มจีรงิ ก็จะทลูตอบวา่มจีรงิ แตอ่าตมภาพมคีวามเห็นวา่ อยา่งนีก็้มใิช ่ 

อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก็่มใิช ่ถา้มหาบพติร 

ตรัสถามอาตมภาพวา่ โลกหนา้ไมม่หีรอื ฯลฯ โลกหนา้มแีละไมม่หีรอื ฯลฯ โลก 

หนา้จะวา่มก็ีมใิช ่จะวา่ไมม่ก็ีมใิชห่รอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิมจีรงิหรอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุ 

เกดิไมม่หีรอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิมแีละไมม่หีรอื ฯลฯ สตัวท์ีผ่ดุเกดิจะวา่มก็ีมใิช ่ 

จะวา่ไมม่ก็ีมใิชห่รอื ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่มจีรงิหรอื ฯลฯ ผลวบิาก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๑๖๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ไดข้อ้ที ่๑ 

แหง่กรรมดกีรรมชัว่ไมม่หีรอื ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่มแีละไมม่หีรอื 

ฯลฯ ผลวบิากแหง่กรรมดกีรรมชัว่จะวา่มก็ีมใิช ่จะวา่ไมม่ก็ีมใิชห่รอื ฯลฯ หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคต๑ เกดิอกีหรอื ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื ฯลฯ 

หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื หากอาตมภาพมคีวามเห็นวา่ หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่ก็จะทลูตอบวา่ หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่แตอ่าตมภาพมคีวาม 

เห็นวา่ อยา่งนีก็้มใิช ่อยา่งนัน้ก็มใิช ่อยา่งอืน่ก็มใิช ่จะวา่ไมใ่ชก็่มใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ช ่

ก็มใิช ่’ 

  [๑๘๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ แตค่รสูญัชยั เวลัฏฐบตุร กลับตอบหลบเลีย่ง เปรยีบเหมอืนเขาถามเรือ่ง 

มะมว่งกลับตอบเรือ่งขนุนส าปะลอ หรอืเขาถามเรือ่งขนุนส าปะลอกลับตอบเรือ่ง 

มะมว่ง หมอ่มฉันจงึคดิวา่ คนระดับเราจะรกุรานสมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่นราชอาณา- 

เขตไดอ้ยา่งไรกัน หมอ่มฉันจงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหนคิ ากลา่วของครสูญัชยั เวลัฏฐบตุร 

ถงึไมช่ืน่ชมไมต่ าหน ิแตก็่ไมพ่อใจ และไมเ่ปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจออกมา เมือ่ 

ไมย่ดึถอื ไมใ่สใ่จค ากลา่วนัน้ ก็ไดล้กุจากทีน่ั่งจากไป 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจกัษไ์ดข้อ้ที ่๑ 

  [๑๘๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันขอทลูถามพระองคว์า่ อาชพีทีอ่าศัย 

ศลิปะมากมายเหลา่นี ้คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลธนู พนักงานเชญิธง พนัก 

งานจัดกระบวนทัพ พวกจัดสง่เสบยีง ราชนกิลุผูท้รงเป็นนายทหารระดับสงู พล 

อาสา ขนุพล พลกลา้ พลสวมเกราะ พวกทาสเรอืนเบีย้ พวกท าขนม ชา่งกัลบก 

พนักงานเครือ่งสรง พวกพอ่ครัว ชา่งดอกไม ้ชา่งยอ้ม ชา่งหกู ชา่งจักสาน ชา่ง 

หมอ้ นักค านวณ นักบัญช ีหรอือาชพีทีอ่าศัยศลิปะอยา่งอืน่ท านองนี ้คนเหลา่นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึ อัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระ 

   พทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึ สัตตะ (ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ไดข้อ้ที ่๑ 

ไดรั้บผลจากอาชพีทีอ่าศยัศลิปะทีเ่ห็นประจักษ์มาเลีย้งชพีในปัจจบุัน จงึบ ารงุตนเอง 

บดิามารดา บตุรภรรยา มติรสหายใหเ้ป็นสขุ บ าเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึง่ 

มผีลมากเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดมีสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์พระองคจ์ะทรง 

บัญญัตผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม ่

พระพทุธเจา้ขา้”๑ 

  [๑๘๓] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “บัญญัตไิด ้มหาบพติร แตใ่นเรือ่งนี้ 

อาตมภาพขอยอ้นถามพระองคก์อ่น โปรดตอบตามพอพระทัย พระองคท์รงเขา้ 

พระทัยเรือ่งนีว้า่อยา่งไร คอื สมมตวิา่พระองคม์บีรุษุทาสกรรมกรผูต้ืน่กอ่น นอน 

ทหีลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสัง่ คอยประพฤตใิหถ้กูพระทัย ตอ้งเพ็ดทลูอยา่ง 

ไพเราะ คอยสงัเกตพระพักตร ์เขาคดิวา่ น่าอัศจรรยผ์ลบญุนัก แทจ้รงิ พระเจา้ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร พระองคน์ีท้รงเป็นมนุษย ์แมเ้ราก็เป็นมนุษย ์แตพ่ระองคท์รง 

เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ดจุเทพเจา้ สว่นเราเป็นทาสกรรมกรของพระองค ์

ตอ้งตืน่กอ่น นอนทหีลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสัง่ คอยประพฤตใิหถ้กูพระทัย 

ตอ้งเพ็ดทลูอยา่งไพเราะ คอยสงัเกตพระพักตร ์เราควรท าบญุไวจ้ะไดเ้ป็นเหมอืน 

พระองคท์า่น ทางทีด่เีราพงึโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไป 

บวชเป็นบรรพชติ 

  ตอ่มา เขาโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็น 

บรรพชติ เมือ่บวชแลว้เป็นผูส้ ารวมกาย วาจา ใจ อยูส่นัโดษดว้ยอาหารพอประทัง 

ความหวิและผา้พอคุม้กาย ยนิดยี ิง่ในความสงัด ถา้ราชบรุษุกราบทลูพฤตกิารณ์ 

ของเขาอยา่งนี้วา่ ‘ขอเดชะ พระองคท์รงทราบเถดิวา่ บรุษุผูเ้คยเป็นทาสกรรมกร 

ของพระองคท์ีต่อ้งตืน่กอ่น นอนทหีลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสัง่ คอยประพฤตใิห ้

ถกูพระทัย ตอ้งเพ็ดทลูอยา่งไพเราะ คอยสงัเกตพระพักตรอ์ยูนั่น้ (บัดนี)้ เขาโกนผม 

และหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้ 

เป็นผูส้ ารวมกาย วาจา ใจ อยูส่นัโดษดว้ยอาหารพอประทังความหวิและผา้พอ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าถามประเด็นนี ้คอื ชาวโลกครองชวีติอยูเ่พราะมวีชิาชพี สมณคณุมปีระโยชนท์ีม่องเห็นไดช้ดัเจนเหมอืน 

   วชิาชพีต่าง ๆ บา้งหรอืไม่ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ไดข้อ้ที ่๒ 

คุม้กาย ยนิดยี ิง่ในความสงัด’ พระองคจ์ะตรัสอยา่งนีเ้ชยีวหรอืวา่ เฮย้ เจา้คนนัน้ 

จงมาหาขา้ จงเป็นทาสกรรมกรทีต่อ้งตืน่กอ่น นอนทหีลัง คอยรับค าสัง่ คอย 

ประพฤตใิหถ้กูใจ พดูอยา่งไพเราะ คอยเฝ้าสงัเกตดหูนา้ตามเดมิ” 

  [๑๘๔] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร กราบทลูวา่ “จะท าอยา่งนัน้ไมไ่ด ้

พระพทุธเจา้ขา้ ทีจ่รงิ หมอ่มฉันเสยีอกีควรจะไหว ้ลกุรับ เชือ้เชญิใหเ้ขาน่ัง บ ารงุ 

ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร (ยารักษาโรคและเครือ่ง 

ยา) และจัดการรักษา ปกป้อง คุม้ครองเขาอยา่งชอบธรรม” 

  [๑๘๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยเรือ่งนัน้ 

วา่อยา่งไร หากเมือ่เป็นอยา่งนี ้ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์มอียูห่รอืไม่” 

  พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร กราบทลูวา่ “เมือ่เป็นอยา่งนี ้ผลแหง่ความ 

เป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ก็มอียูแ่น่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร นีค้อืผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ไดใ้นปัจจบุันทีอ่าตมภาพบัญญัตถิวายพระองคเ์ป็นขอ้ที ่๑” 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจกัษไ์ดข้อ้ที ่๒ 

  [๑๘๖] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ทลูถามวา่ “พระองคจ์ะทรงบัญญัตผิล 

แหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันเชน่นีแ้มอ้ยา่งอืน่ไดอ้กีหรอืไม ่

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “บัญญัตไิด ้มหาบพติร แตใ่นเรือ่งนีอ้าตมภาพ 

ขอยอ้นถามพระองคก์อ่น โปรดตอบตามพอพระทัย พระองคท์รงเขา้พระทัยเรือ่งนี้ 

วา่อยา่งไร คอืสมมตวิา่ พระองคม์บีรุษุเป็นชาวนา เป็นคหบด ีซึง่ตอ้งเสยีภาษีบ ารงุ 

รัฐ เขาคดิวา่ น่าอัศจรรยผ์ลบญุนัก แทจ้รงิ พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร พระองค ์

นีท้รงเป็นมนุษย ์แมเ้ราก็เป็นมนุษย ์แตพ่ระองคท์รงเอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ 

๕ ดจุเทพเจา้ สว่นเราเป็นชาวนา เป็นคหบดทีีต่อ้งเสยีภาษีบ ารงุรัฐของพระองค ์

เราควรท าบญุไวจ้ะไดเ้ป็นเหมอืนพระองคท์า่น ทางทีด่เีราพงึโกนผมและหนวดนุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีป่ระณีตกวา่ทีผ่า่นมา 

ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ยใหญแ่ละเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและ 

หนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้เป็นผู ้

ส ารวมกาย วาจา ใจ อยูส่นัโดษดว้ยอาหารพอประทังความหวิและผา้พอคุม้กาย 

ยนิดยีิง่ในความสงัด ถา้ราชบรุษุกราบทลูพฤตกิารณข์องเขาอยา่งนี้วา่ ‘ขอเดชะ 

พระองคท์รงทราบเถดิวา่ บรุษุผูเ้คยเป็นชาวนา เป็นคหบดทีีเ่คยเสยีภาษีบ ารงุรัฐ 

ของพระองคนั์น้ (บัดนี)้ เขาโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไป 

บวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้เป็นผูส้ ารวมกาย วาจา ใจ อยูส่นัโดษดว้ยอาหาร 

พอประทังความหวิและผา้พอคุม้กาย ยนิดยี ิง่ในความสงัด’ พระองคจ์ะตรัสอยา่งนี้ 

เชยีวหรอืวา่ เฮย้ เจา้คนนัน้จงมาหาขา้ จงเป็นชาวนา เป็นคหบดเีสยีภาษีบ ารุงรัฐ 

ตามเดมิ” 

  [๑๘๗] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร กราบทลูวา่ “จะท าอยา่งนัน้ไมไ่ด ้

พระพทุธเจา้ขา้ ทีจ่รงิ หมอ่มฉันเสยีอกีควรจะไหว ้ลกุรับ เชือ้เชญิใหเ้ขาน่ัง บ ารงุ 

ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร (ยารักษาโรคและ 

เครือ่งยา) และจัดการรักษา ปกป้อง คุม้ครองเขาอยา่งชอบธรรม” 

  [๑๘๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยเรือ่งนัน้ 

วา่อยา่งไร หากเมือ่เป็นอยา่งนี ้ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์มอียูห่รอืไม่” 

  พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร กราบทลูวา่ “เมือ่เป็นอยา่งนี ้ผลแหง่ความเป็น 

สมณะทีเ่ห็นประจักษ์ก็มอียูแ่น่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร นีค้อืผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ไดใ้นปัจจบุันทีอ่าตมภาพบัญญัตถิวายพระองคเ์ป็นขอ้ที ่๒” 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีป่ระณีตกวา่ทีผ่า่นมา 

  [๑๘๙] พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ทลูถามวา่ “พระองคจ์ะทรงบัญญัตผิล 

แหง่ความเป็นสมณะ ทีเ่ห็นประจักษ์ในปัจจบุันแมอ้ยา่งอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่ 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์เหลา่นีไ้ดอ้กีหรอืไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “บัญญัตไิด ้มหาบพติร ขอพระองคโ์ปรดสดับ 

โปรดตัง้พระทัยใหด้ ีอาตมภาพจักแสดงถวาย” 

  พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีป่ระณีตกวา่ทีผ่า่นมา 

  [๑๙๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี้ 

เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรู ้

แจง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค ตถาคตรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ดว้ย 

ตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้๑ มคีวามงามใน 

ทา่มกลางและมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์๒ พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

  [๑๙๑] คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน (คนผูเ้กดิภายหลัง) ในตระกลูใด 

ตระกลูหนึง่ไดส้ดับธรรมนัน้แลว้เกดิศรัทธาในตถาคต เมือ่มศีรัทธายอ่มตระหนักวา่ 

‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอดั๓ เป็นทางแหง่ธลุี๔ การบวชเป็นทางปลอดโปรง่๕ 

การทีผู่ค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขข์ดั ไม ่

ใชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่เีราควรโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืน 

ไปบวชเป็นบรรพชติ’ 

  [๑๙๒] ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ยใหญแ่ละเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกน 

ผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้หมายถงึศลี ธรรมมคีวามงามในทา่มกลางหมายถงึอรยิมรรค และธรรมม ี

   ความงามในทีส่ดุหมายถงึพระนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๕๙) 

๒ ค าว่า พรหมจรรยห์มายถงึความประพฤตปิระเสรฐิ มนัีย ๑๐ ประการ คอื ทาน (การให)้ ไวยาวจัจะ 

   (การขวนขวายชว่ยเหลอื) ปญัจสลีะ (ศลีหา้) อปัปมญัญา (การประพฤตพิรหมวหิารอย่างไมม่ขีอบเขต) 

   เมถนุวริตั(ิการงดเวน้จากการเสพเมถนุ)สทารสนัโดษ(ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน)วริยิะ(ความ  

   เพยีร)อโุปสถงัคะ(องคอ์โุบสถ)อรยิมรรค(ทางอันประเสรฐิ) และศาสนา(พระพทุธศาสนา)ในทีน่ีห้มาย 

   ถงึศาสนา (ท.ี ส.ีอ. ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) 

๓ การอยูค่รองเรอืนชือ่วา่เป็นเรือ่งอดึอัด เพราะไมม่เีวลาวา่งเพือ่จะท ากศุลกรรม แมเ้รอืนจะมเีนือ้ที ่ 

   กวา้งขวางถงึ ๖๐ ศอก มบีรเิวณภายในบา้นตัง้ ๑๐๐ โยชน ์มคีนอยูอ่าศัยเพยีง ๒ คนคอืสามภีรรยา ก็  

   ยังถอืวา่อดึอัด เพราะมคีวามห่วงกังวลกันและกัน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓) 

๔ ชือ่วา่เป็นทางแหง่ธุล ีเพราะเป็นทีเ่กดิและเป็นทีต่ัง้แหง่กเิลสอันท าจติใหเ้ศรา้หมอง เชน่ราคะเป็นตน้  

   (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓) 

๕ นักบวชแมจ้ะอยูใ่นเรอืนยอด ปราสาทแกว้และเทพวมิาน ซึง่มปีระตหูนา้ตา่งปิดมดิชดิ ก็ยังถอืวา่ปลอดโปรง่  

   เพราะนักบวชไมม่คีวามยดึตดิในสิง่ใด ๆ เลย (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

จฬูศลี 

  [๑๙๓] เมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบ 

พรอ้มดว้ยมารยาทและโคจร(การเทีย่วไป) เห็นภัยในโทษแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  

สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท ประกอบดว้ยกายกรรมและวจกีรรมอันเป็นกศุล ม ี

อาชวีะบรสิทุธิ ์สมบรูณ์ดว้ยศลี คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย๑ สมบรูณ์ดว้ย 

สตสิมัปชญัญะ (และ) เป็นผูส้นัโดษ 

จฬูศลี 

  [๑๙๔] มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งไร คอื  

    ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและ 

        ศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

        สรรพสตัวอ์ยู ่

    ๒. ภกิษุละ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้รับ 

        เอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่องทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็น 

        คนสะอาดอยู ่

    ๓. ภกิษุละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤตพิรหม- 

        จรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น  

    ๔. ภกิษุละ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความ  

        สตัย ์มถีอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

    ๕. ภกิษุละ เวน้ขาดจากค าสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไม ่

        ไปบอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไม่ 

        มาบอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคน  

        ทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแต ่

        ถอ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนิทรยีท์ัง้หลาย คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ (ท.ีส.ีอ. ๑๙๓/๑๖๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

จฬูศลี 

   ๖. ภกิษุละ เวน้ขาดจากค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ  

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ 

   ๗. ภกิษุละ เวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ  

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีี ่ 

       อา้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

   ๘. ภกิษุเวน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม 

   ๙. ภกิษุฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลา  

       วกิาล 

          ๑๐. ภกิษุเวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูาร  

       ละเลน่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. ภกิษุเวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวง 

       ดอกไมข้องหอมและเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. ภกิษุเวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ 

          ๑๕. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

          ๑๖. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

          ๑๗. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

          ๑๘. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

          ๑๙. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

          ๒๐. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

          ๒๑. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับเรอืกสวนไรน่าและทีด่นิ 

          ๒๒. ภกิษุเวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

          ๒๓. ภกิษุเวน้ขาดจากการซือ้ขาย 

          ๒๔. ภกิษุเวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ย 

        เครือ่งตวงวดั 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

มัชฌมิศลี 

   ๒๕. ภกิษุเวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง  

         หรอื 

   ๒๖. ภกิษุเวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิ  

         วิง่ราว การปลน้ และการขูก่รรโชก 

                                     ท ัง้หมดนีค้อืศลีของภกิษุ 

จฬูศลี จบ 

 

มชัฌมิศลี 

  [๑๙๕] ๑. ภกิษุเวน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม เชน่ทีส่มณ- 

พราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพรากพชืคามและ 

ภตูคามเหลา่นี ้คอื พชืเกดิจากเหงา้ เกดิจากล าตน้ เกดิจากตา เกดิจากยอด เกดิ 

จากเมล็ด  

  [๑๙๖] ๒. ภกิษุเวน้ขาดจากการบรโิภคของทีส่ะสมไว ้เชน่ทีส่มณพราหมณ์ 

ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังบรโิภคของทีส่ะสมไวเ้หลา่นี้  

คอื สะสมขา้ว น ้า ผา้ ยาน ทีน่อน ของหอมและอามสิ 

  [๑๙๗] ๓. ภกิษุเวน้ขาดจากการดกูารละเลน่อันเป็นขา้ศกึตอ่กศุล เชน่ที ่ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังดกูาร  

ละเลน่อันเป็นขา้ศกึตอ่กศุลอยา่งนี ้คอื การฟ้อน การขบัรอ้ง การประโคมดนตร ี 

การร า การเลา่นทิาน การเลน่ปรบมอื การเลน่ปลกุผ ีการเลน่ตกีลอง การสรา้ง  

ฉากบา้นเมอืงใหส้วยงาม การละเลน่ของคนจัณฑาล การเลน่กระดานหก การ  

ละเลน่หนา้ศพ การแขง่ชนชา้ง การแขง่มา้ การแขง่ชนกระบอื การแขง่ชนโค การ 

แขง่ชนแพะ การแขง่ชนแกะ การแขง่ชนไก ่การแขง่ชนนกกระทา การร ากระบี ่ 

กระบอง การชกมวย มวยปล ้า การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวน  

ทัพ การตรวจกองทัพ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

มัชฌมิศลี 

  [๑๙๘] ๔. ภกิษุเวน้ขาดจากการขวนขวายในการเลน่การพนันอันเป็นเหตุ 

แหง่ความประมาท เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ย 

ศรัทธาแลว้ยังขวนขวายในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทอยา่งนี ้คอื 

เลน่หมากรกุแถวละ ๘ ตา หรอื ๑๐ ตา เลน่หมากเก็บ เลน่ดวด เลน่หมากไหว เลน่ 

โยนบว่ง เลน่ไมห้ึง่ เลน่ก าทาย เลน่สะกา เลน่เป่าใบไม ้เลน่ไถเล็ก ๆ เลน่หกคะเมน 

เลน่กังหัน เลน่ตวงทราย เลน่รถเล็ก ๆ เลน่ธนูเล็ก ๆ เลน่เขยีนทาย เลน่ทายใจ 

เลน่ลอ้เลยีนคนพกิาร 

  [๑๙๙] ๕. ภกิษุเวน้ขาดจากทีน่อนอันสงูใหญ ่เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิ 

บางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังใชท้ีน่อนสงูใหญอ่ยา่งนี ้คอื เตยีง 

มเีทา้สงูเกนิขนาด เตยีงมเีทา้เป็นรปูสตัวร์า้ย พรมขนสตัว ์เครือ่งลาดขนแกะลาย 

วจิติร เครือ่งลาดขนแกะสขีาว เครือ่งลาดมลีายรปูดอกไม ้เครือ่งลาดยัดนุ่น เครือ่ง 

ลาดขนแกะวจิติรดว้ยรปูสตัวร์า้ยเชน่สหีะและเสอื เครือ่งลาดขนแกะมขีน ๒ ดา้น 

เครือ่งลาดขนแกะมขีนดา้นเดยีว เครือ่งลาดปักดว้ยไหมประดับรัตนะ เครือ่งลาดผา้ 

ไหมประดับรัตนะ เครือ่งลาดขนแกะขนาดใหญท่ีน่างฟ้อน ๑๖ คนรา่ยร าได ้เครือ่ง 

ลาดบนหลังชา้ง เครือ่งลาดบนหลังมา้ เครือ่งลาดในรถ เครือ่งลาดท าดว้ยหนังเสอื 

เครือ่งลาดหนังชะมด เครือ่งลาดมเีพดาน เครือ่งลาดมหีมอน ๒ ขา้ง 

  [๒๐๐] ๖. ภกิษุเวน้ขาดจากการขวนขวายในการประดับตกแต่งรา่งกาย 

เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยัง 

ขวนขวายในการประดับตกแตง่รา่งกายอยา่งนี ้คอื อบผวิ นวด อาบน ้าหอม เพาะกาย 

สอ่งกระจก แตม้ตา ทัดพวงดอกไม ้ประทนิผวิ ผัดหนา้ ทาปาก ประดับขอ้มอื 

สวมเกีย้ว ใชไ้มถ้อื ใชก้ลกัยา ใชด้าบ ใชพ้ระขรรค ์ใชร้ม่ สวมรองเทา้วจิติร ตดิ 

กรอบหนา้ ปักป่ิน ใชพั้ดและแสข้นหางจามร ีนุ่งหม่ผา้ขาวชายยาว 

  [๒๐๑] ๗. ภกิษุเวน้ขาดจากเดรัจฉานกถา เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบาง 

พวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพดูเดรัจฉานกถาอยา่งนี ้คอื เรือ่ง 

พระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว 

เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

มหาศลี 

เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่งคน  

กลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก  

เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม  

  [๒๐๒] ๘. ภกิษุเวน้ขาดจากการพดูทุม่เถยีงแกง่แยง่กัน เชน่ทีส่มณพราหมณ์  

ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพดูทุม่เถยีงแกง่แยง่กันอยา่ง  

นี ้คอื ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจะรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร  

ทา่นปฏบิัตผิดิ แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน ์แตค่ าพดูของทา่นไมม่ ี 

ประโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่น ทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง ทา่นกลับ 

พดูเสยีกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิค าพดูของทา่นไดแ้ลว้  

ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถก็จงหาทางแกค้ าพดูหรอืเปลือ้งตนใหพ้น้ 

ผดิเถดิ 

  [๒๐๓] ๙. ภกิษุเวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร เชน่ที ่ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังท า  

หนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สารอยา่งนี ้คอื รับเป็นสือ่ใหพ้ระราชา ราชมหาอ ามาตย ์ 

กษัตรยิ ์พราหมณ์ คหบด ีและกมุารวา่ ‘ทา่นจงไปทีน่ีห้รอืทีโ่นน้ จงน าเอาสิง่นีไ้ป  

จงเอาสิง่นีม้าจากทีโ่นน้’ หรอื 

  [๒๐๔] ๑๐. ภกิษุเวน้ขาดจากการพดูหลอกลวงและการพดูเลยีบเคยีง เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังพดูหลอก  

ลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม พดูและเล็ม ใชล้าภตอ่ลาภ 

                                     ท ัง้หมดนีค้อืศลีของภกิษุ 

มชัฌมิศลี จบ 

 

มหาศลี 

  [๒๐๕] ๑. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

มหาศลี 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท านายอวยัวะ ท านายต าหน ิท านายโชคลาง ท านายฝัน 

ท านายลักษณะ ท านายหนูกัดผา้ ท าพธิบีชูาไฟ พธิเีบกิแวน่เวยีนเทยีน พธิซีดั 

แกลบบชูาไฟ พธิซีดัร าบชูาไฟ พธิซีดัขา้วสารบชูาไฟ พธิเีตมิเนยบชูาไฟ พธิเีตมิน ้า 

มันบชูาไฟ พธิพีน่เครือ่งเซน่บชูาไฟ พธิพีลกีรรมดว้ยเลอืด วชิาดอูวยัวะ วชิาดพูืน้ที ่

วชิาการปกครอง วชิาท าเสน่ห ์เวทมนตรไ์ลผ่ ีวชิาตัง้ศาลพระภมู ิวชิาหมอง ูวชิาวา่ 

ดว้ยพษิ วชิาวา่ดว้ยแมงป่อง วชิาวา่ดว้ยหนู วชิาวา่ดว้ยเสยีงนก วชิาวา่ดว้ยเสยีงกา 

วชิาทายอาย ุวชิาป้องกันลกูศร วชิาวา่ดว้ยเสยีงสตัวร์อ้ง 

  [๒๐๖] ๒. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท านายลักษณะแกว้มณี ลักษณะผา้ ลักษณะ 

ไมพ้ลอง ลักษณะศัสตรา ลักษณะดาบ ลักษณะศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวธุ 

ลักษณะสตร ีลกัษณะบรุษุ ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญงิ ลักษณะทาสชาย 

ลักษณะทาสหญงิ ลักษณะชา้ง ลักษณะมา้ ลักษณะกระบอื ลกัษณะโคอสุภะ 

ลักษณะโคสามัญ ลักษณะแพะ ลักษณะแกะ ลักษณะไก ่ลักษณะนกกระทา 

ลักษณะเหีย้ ลักษณะตุม้หู๑ ลักษณะเตา่ ลักษณะมฤค 

  [๒๐๗] ๓. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ดฤูกษ์ยาตราทัพวา่ พระราชาจักเสด็จหรอืไม่ 

เสด็จ พระราชาในอาณาจักรจักทรงยกทัพเขา้ประชดิ พระราชานอกอาณาจักรจัก 

ทรงลา่ถอย พระราชานอกอาณาจักรจักทรงยกทัพมาประชดิ พระราชาในอาณาจักร 

จักทรงลา่ถอย ชยัชนะจักตกเป็นของพระราชาในอาณาจักร ความปราชยัจักมแีก ่

พระราชานอกอาณาจักร ชยัชนะจักตกเป็นของพระราชานอกอาณาจักร ความ 

ปราชยัจักมแีกพ่ระราชาในอาณาจักร พระราชาองคน์ีจั้กทรงชนะ พระราชาองคน์ีจั้ก 

ทรงพา่ยแพ ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อกีนัยหนึง่ หมายถงึยอดเรอืน (ท.ีส.ีอ. ๒๒/๘๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

มหาศลี 

  [๒๐๘] ๔. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพี 

ผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื พยากรณ์วา่จักมจัีนทรคราส สรุยิคราส 

นักษัตรคราส ดวงจันทร ์ดวงอาทติยจั์กโคจรถกูทางหรอืผดิทาง ดาวนักษัตรจัก 

โคจรถกูทางหรอืผดิทาง จักมอีกุกาบาตและดาวตก แผน่ดนิไหว ฟ้ารอ้ง ดวงจันทร ์

ดวงอาทติย ์และดาวนักษัตรจักขึน้ ตก มัวหมอง แจม่กระจา่ง จันทรคราส สรุยิคราส 

หรอืนักษัตรคราสจักมผีลอยา่งนี ้ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์หรอืดาวนักษัตรโคจรถกู 

ทางจักมผีลอยา่งนี ้โคจรผดิทางจักมผีลอยา่งนี ้อกุกาบาตและดาวตก แผน่ดนิไหว 

ฟ้ารอ้งจักมผีลอยา่งนี ้ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์และดาวนักษัตรขึน้ ตก มัวหมอง 

แจม่กระจา่งจักมผีลอยา่งนี้ 

  [๒๐๙] ๕. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื พยากรณ์วา่ฝนจะด ีฝนจะแลง้ จะหาภกิษาหารได ้

งา่ย จะหาภกิษาหารไดย้าก จะมคีวามสงบรม่เย็น จะมภีัย จะมโีรค จะไมม่โีรค การ 

ค านวณดว้ยการนับนิว้ (มทุทา) การค านวณดว้ยวธิคีดิในใจ (คณนา) การค านวณ 

ดว้ยวธิอีนุมานดว้ยสายตา (สงัขาน) วชิาฉันทลักษณ์และโลกายตศาสตร ์

  [๒๑๐] ๖. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ใหฤ้กษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ววิาหมงคล ฤกษ์ 

เรยีงหมอน ฤกษ์หยา่รา้ง ฤกษ์รวบรวมทรัพย ์ฤกษ์ใชจ้า่ยทรัพย ์ท าใหโ้ชคด ีท าให ้

เคราะหร์า้ย ใหย้าผดงุครรภ ์รา่ยมนตรท์ าใหล้ ิน้แข็ง ท าใหค้างแข็ง ท าใหม้อืสัน่ 

ท าใหค้างสัน่ ท าใหห้อูือ้ เป็นหมอดลูกูแกว้ ใชห้ญงิสาวเป็นคนทรง ใชห้ญงิประจ า 

เทวาลัยเป็นคนทรง บวงสรวงดวงอาทติยแ์ละทา้วมหาพรหม รา่ยมนตรพ์น่ไฟ ท า 

พธิเีรยีกขวญั หรอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

อนิทรยีสงัวร 

  [๒๑๑] ๗. ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ที ่ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิ 

ทางดว้ยเดรัจฉานวชิาอยา่งนี ้คอื ท าพธิบีนบาน พธิแีกบ้น รา่ยมนตรข์บัผ ีตัง้  

ศาลพระภมู ิท ากะเทยใหเ้ป็นชาย ท าชายใหเ้ป็นกะเทย ท าพธิปีลกูเรอืน พธิ ี 

บวงสรวงพืน้ที ่พน่น ้ามนตร ์รดน ้ามนตร ์พธิบีชูาไฟ ปรงุยาส ารอก ยาถา่ย ยา  

แกโ้รคลมตขีึน้เบือ้งบน ยาแกโ้รคลมตลีงเบือ้งต า่ ยาแกป้วดศรีษะ น ้ามันหยอดห ู 

น ้ามันหยอดตา ยานัตถุ ์ยาหยอดตา ยาป้ายตา เป็นหมอตา หมอผา่ตัด หมอรักษา 

เด็ก (กมุารเวช) การใหส้มนุไพรและยา การใสย่าแลว้ลา้งออกเมือ่โรคหาย 

                                   ท ัง้หมดนีค้อืศลีของภกิษุ  

  [๒๑๒] มหาบพติร ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี ้ยอ่มไมป่ระสบภัย  

อันตรายจากการส ารวมในศลีเลย เปรยีบเหมอืนกษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกเป็นพระ  

ราชา ก าจัดขา้ศกึไดแ้ลว้ ยอ่มไมป่ระสบภัยอันตรายจากขา้ศกึเลย ภกิษุผูส้มบรูณ์ 

ดว้ยอรยิสลีขนัธอ์ยา่งนีย้อ่มเสวยสขุอันไมม่โีทษในภายใน มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่ 

สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล 

มหาศลี จบ 

 

อนิทรยีสงัวร 

  [๒๑๓] มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย๑ เป็นอยา่งไร  

คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูดว้ยตาแลว้ไมร่วบถอื๒ ไมแ่ยกถอื๓ ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมในจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนิทรยีท์ัง้หลาย คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ (ท ีส.ี อ. ๑๙๓/๑๖๔) 

๒ ค าว่า รวบถอื (นมิตฺิตคฺคาห)ี คอืมองภาพรวมโดยไมพ่จิารณาลงไปในรายละเอยีด เชน่มองวา่ รปูนัน้สวย 

   รปูนีไ้มส่วย 

๓ ค าวา่ แยกถอื (อนุพฺยญฺชนคฺคาห)ี คอืมองแยกพจิารณาเป็นสว่น ๆ ไป เชน่ ตาสวย แตจ่มกูไมส่วย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

การละนวิรณ์ ๕ 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟัง 

เสยีงดว้ยห ูฯลฯ ดมกลิน่ดว้ยจมกู ฯลฯ ลิม้รสดว้ยลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ  

ดว้ยกาย ฯลฯ รูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่  

ส ารวมในมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื  

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุ 

ผูป้ระกอบดว้ยความส ารวมอนิทรยีอ์ันเป็นอรยิะนี ้ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนกับกเิลส 

ในภายใน มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายเป็นอยา่งนีแ้ล 

สตสิมัปชญัญะ 

  [๒๑๔] มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่ประกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะเป็นอยา่งไร คอื  

ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ูการเหลยีวด ู 

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏบิาตรและจวีร การฉัน การดืม่ การเคีย้ว  

การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ การ  

พดู การนิง่ มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่ประกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะเป็นอยา่งนีแ้ล 

สนัโดษ 

  [๒๑๕] มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่ผูส้นัโดษเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

สนัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปได ้

ทันทเีหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ มหาบพติร ภกิษุชือ่วา่  

ผูส้นัโดษเป็นอยา่งนีแ้ล 

การละนวิรณ์ ๕ 

  [๒๑๖] ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร อรยิสต-ิ 

สมัปชญัญะและอรยิสนัโดษอยา่งนีแ้ลว้ พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า  

โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาต  

ภายหลังฉันอาหารเสร็จแลว้ น่ังขดัสมาธติัง้กายตรงด ารงสตเิฉพาะหนา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

อปุมานวิรณ์ ๕ 

  [๒๑๗] เธอละอภชิฌา (ความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา) ในโลก๑ มใีจปราศจาก 

อภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไม ่ 

พยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูสรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอื 

พยาบาท ละถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง  

มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ (ความฟุ้ง 

ซา่นและร าคาญใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

อทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉา  

ในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

อปุมานวิรณ์ ๕ 

  [๒๑๘] เปรยีบเหมอืนคนกูห้นีม้าลงทนุจนประสบผลส าเร็จ ใชห้นีเ้กา่ที ่

เป็นตน้ทนุจนหมด เก็บก าไรทีเ่หลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่น 

เรากูห้นีม้าลงทนุ การงานส าเร็จผลด ีไดใ้ชห้นีเ้กา่ทีย่มืมาลงทนุหมดแลว้ ก าไรก็ยัง 

มเีหลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา’ เพราะความไมม่หีนีส้นิเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บ 

ความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๒๑๙] เปรยีบเหมอืนคนไขอ้าการหนัก บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง ตอ่มา  

หายป่วย บรโิภคอาหารได ้กลับมกี าลัง เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราป่วยอาการหนัก  

บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง เวลานีห้ายป่วย บรโิภคอาหารได ้มกี าลังเป็นปกต’ิ  

เพราะการหายจากโรคเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๒๒๐] เปรยีบเหมอืนคนตอ้งโทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า ตอ่มา พน้โทษออก 

จากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราตอ้ง 

โทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า เวลานีพ้น้โทษออกจากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพ ไมต่อ้งเสยี 

คา่ใชจ้า่ยใด ๆ’ เพราะการพน้จากเรอืนจ าเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและ 

ความสขุใจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึ สภาพทีต่อ้งแตกสลาย กลา่วคอื อปุาทานขันธ ์๕ ไดแ้ก ่ความยดึตดิว่า รปู เวทนา 

   สัญญา สังขาร และวญิญาณ มตัีวตนและเป็นของตน อันเป็นเหตใุหเ้กดิทกุข ์(ท.ีส.ีอ. ๒๑๗/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ปฐมฌาณ 

  [๒๒๑] เปรยีบเหมอืนคนทีต่กเป็นทาส พึง่ตัวเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ จะไป 

ไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้ตอ่มา พน้จากความเป็นทาส พึง่ตัวเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่  

เป็นไทแกต่ัวเอง จะไปไหนก็ไดต้ามใจชอบ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราเป็นทาส พึง่ตัวเอง  

ไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ จะไปไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้เวลานีพ้น้จากความเป็นทาส พึง่  

ตัวเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่ เป็นไทแกต่ัวเอง จะไปไหนก็ไดต้ามใจชอบ’ เพราะความ 

เป็นไทแกต่ัวเองเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๒๒๒] เปรยีบเหมอืนคนมทีรัพยส์มบตั ิเดนิทางไกลกันดาร หาอาหารได ้ 

ยาก มภีัยเฉพาะหนา้ ตอ่มา ขา้มพน้ทางกันดาร ถงึหมูบ่า้นอันสงบรม่เย็นปลอดภัย 

โดยสวสัดภิาพ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเรามทีรัพยส์มบตั ิเดนิทางไกลกันดาร หาอาหาร 

ไดย้าก มภีัยเฉพาะหนา้ เวลานีข้า้มพน้ทางกันดารถงึหมูบ่า้นอันสงบรม่เย็น 

ปลอดภัยโดยสวสัดภิาพ’ เพราะการพบภมูสิถานอันรม่เย็นเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บ 

ความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๒๒๓] มหาบพติร ภกิษุพจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นยังละไมไ่ด ้เหมอืนหนี้  

โรค เรอืนจ า ความเป็นทาส และทางไกลกันดาร 

  [๒๒๔] มหาบพติร ภกิษุพจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ เหมอืนความ 

ไมม่หีนี ้ความไมม่โีรค การพน้โทษจากเรอืนจ า ความเป็นไทแกต่ัวเอง และภมูสิถาน 

อันสงบรม่เย็น 

  [๒๒๕] เมือ่ภกิษุนัน้พจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ ยอ่มเกดิความ 

เบกิบานใจ เมือ่เบกิบานใจก็ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ 

ยอ่มไดรั้บความสขุ เมือ่มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น 

ปฐมฌาน 

  [๒๒๖] ภกิษุนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานที ่ 

มวีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยปีตแิละ 

สขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิ 

จากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

ตตยิฌาน 

  [๒๒๗] เปรยีบเหมอืนพนักงานสรงสนาน หรอืลกูมอืพนักงานสรงสนาน ผู ้

ช านาญ เทผงถตูัวลงในภาชนะสมัฤทธิแ์ลว้เอาน ้าประพรมใหต้ดิเป็นกอ้น พอตกเย็น  

กอ้นถตูัวทีย่างซมึไปจับ ก็ตดิกันหมด ไมก่ระจายออก ฉันใด ภกิษุท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ 

เอบิอิม่ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกาย  

ทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็น  

สมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

ทตุยิฌาน 

  [๒๒๘] ยังมอีกี มหาบพติร เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลุ  

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายในมภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร ม ี

แตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยปีตแิละสขุอัน 

เกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของร่างกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจาก 

สมาธจิะไมถ่กูตอ้ง 

  [๒๒๙] เปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึเป็นวงัวน ไมม่ทีางทีก่ระแสน ้าจะไหลเขา้ได ้ 

ทัง้ดา้นตะวนัออก ดา้นใต ้ดา้นตะวนัตก และดา้นเหนอื ฝนก็ไมต่กตามฤดกูาล แต่ 

กระแสน ้าเย็นพขุ ึน้จากหว้งน ้านัน้แลว้ท าหว้งน ้านัน้ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอาบเนอืงนองไป 

ดว้ยน ้าเย็น ไมม่สีว่นไหนของหว้งน ้านัน้ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง ฉันใด ภกิษุท ากายนี้ 

ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของ 

รา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความ 

เป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

ตตยิฌาน 

  [๒๓๐] ยังมอีกี มหาบพติร เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา ม ี

สตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิ 

วา่ ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิ 

รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๑.วปััสสนาญาณ 

  [๒๓๑] เปรยีบเหมอืนในกอบัวเขยีว (อบุล) กอบัวหลวง (ปทมุ) หรอืกอ  

บัวขาว (บณุฑรกิ) ดอกบวัเขยีว ดอกบัวหลวง หรอืดอกบัวขาวบางเหลา่ทีเ่กดิเจรญิ 

เตบิโตในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้า มนี ้าหลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่  

เอบิอาบซาบซมึดว้ยน ้าเย็นตัง้แตย่อดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง  

ฉันใด ภกิษุท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่น 

ไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็น 

สมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

จตตุถฌาน 

  [๒๓๒] ยังมอีกี มหาบพติร เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและ  

โทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ  

อเุบกขาอยู ่เธอมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งน่ังแผไ่ปท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายที ่

ใจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง  

  [๒๓๓] เปรยีบเหมอืนคนน่ังใชผ้า้ขาวคลมุตัวตลอดศรีษะ ไมม่สีว่นไหนของ 

รา่งกายทีผ่า้ขาวจะไมป่กคลมุ ฉันใด ภกิษุมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งน่ังแผไ่ปท่ัวกายนี้  

ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผล 

แหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะ  

ทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

วชิชา ๘ ประการ 

๑. วปิสัสนาญาณ 

  [๒๓๔] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสมรีาคะเป็นตน้ ทา่นเรยีกวา่ กเิลสเพยีงดังเนนิ (อังคณะ) เพราะยังจติใหล้าดต ่า โนม้เอยีงไปสูท่ีต่ ่า 

   เชน่ตอ้งยอ้นกลับไปสูจ่ตตุถฌานอกี เป็นตน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๒.มโนยทิธญิาณ 

นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ๑ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘กายของเรานีค้มุกันเป็นรปูรา่ง  

ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิามารดา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมสด  

ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วญิญาณ 

ของเราอาศัยและเนือ่งอยูใ่นกายนี’้ 

  [๒๓๕] เปรยีบเหมอืนแกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ที ่

เจยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง ขาวหรอื  

สนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน คนตาถงึหยบิแกว้ไพฑรูยนั์น้วางไวใ้นมอืแลว้พจิารณา รูว้า่  

‘แกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็น 

ประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง ขาวหรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน’ ฉันใด  

เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง  

ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ญาณ-  

ทัสสนะ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘กายของเรานีค้มุกันเป็นรปูร่าง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔  

เกดิจากบดิามารดา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมสด ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวด 

เฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วญิญาณของเราอาศัยและเนือ่งอยูใ่นกาย  

นี’้ ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีต 

กวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๒. มโนมยทิธญิาณ 

  [๒๓๖] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิแตใ่จ คอื เนรมติกายอืน่จากกายนี ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ  

มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพร่อง 

  [๒๓๗] เปรยีบเหมอืนคนชกัไสอ้อกจากหญา้ปลอ้ง เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืหญา้ปลอ้ง  

นีค้อืไส ้หญา้ปลอ้งเป็นอยา่งหนึง่ ไสก็้เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตไ่สถ้กูชกัออกมาจาก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความรูแ้ละความเห็นตรงตามเป็นจรงิ อาจเรยีกวา่ มรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญญตุญาณ ปัจจเวกขณญาณ 

   หรอืวปัิสสนาญาณก็ได ้(ท.ีส.ีอ. ๒๓๔/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๓.อทิธวิธิญาณ 

หญา้ปลอ้งน่ันเอง’ เปรยีบเหมอืนคนชกัดาบออกจากฝัก เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืดาบ นีค้อื 

ฝัก ดาบเป็นอยา่งหนึง่ ฝักก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตด่าบถกูชกัออกมาจากฝักน่ันเอง’  

หรอืเปรยีบเหมอืนคนดงึงอูอกจากคราบ เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืง ูนีค้อืคราบ งเูป็นอยา่ง  

หนึง่ คราบก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตง่ถูกูดงึออกจากคราบน่ันเอง’ ฉันใด เมือ่จติเป็น 

สมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น  

เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิ  

แตใ่จ คอื เนรมติกายอืน่จากกายนี ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์ม่  

บกพรอ่ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และ 

ประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๓. อทิธวิธิญาณ 

  [๒๓๘] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคน  

ก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง  

(และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไป 

ในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไป 

ในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  [๒๓๙] เปรยีบเหมอืนชา่งหมอ้หรอืลกูมอืชา่งหมอ้ผูช้ านาญ เมือ่นวดดนิ 

เหนยีวดแีลว้ พงึท าภาชนะทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้เปรยีบเหมอืนชา่งงาหรอืลกูมอื  

ชา่งงาผูช้ านาญเมือ่แตง่งาดแีลว้ พงึท าเครือ่งงาชนดิทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้เปรยีบ 

เหมอืนชา่งทองหรอืลกูมอืชา่งทองผูช้ านาญ เมือ่หลอมทองดแีลว้ พงึท าทองรปู 

พรรณชนดิทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่งไมม่กีเิลส 

เพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ 

ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ วชิชา ๘ ประการ ๕.เจโตปรยิญาณ 

แสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้าย 

ไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอื 

ด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิ  

ก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์

ดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก  

ก็ได ้ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีต 

กวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๔. ทพิพโสตธาตญุาณ 

  [๒๔๐] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่ทพิพโสตธาตญุาณไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ 

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  [๒๔๑] เปรยีบเหมอืนคนเดนิทางไกล (มปีระสบการณ์มาก) ไดย้นิเสยีงกลอง  

เสยีงตะโพน เสยีงสงัข ์เสยีงบัณเฑาะว ์เสยีงเปิงมาง ก็เขา้ใจวา่ น่ันเสยีงกลอง เสยีง 

ตะโพน เสยีงสงัข ์เสยีงบัณเฑาะว ์เสยีงเปิงมาง ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิ ์ 

ผดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน  

ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ทพิพโสตธาตญุาณไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ  

คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ 

ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ 

ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๕. เจโตปรยิญาณ 

  [๒๔๒] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติ 

ไปเพือ่เจโตปรยิญาณ ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะ  

ก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รูว้า่มโีทสะ หรอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๖.ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ 

ปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอืปราศจากโมหะก็รู ้

วา่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะ  

ก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ๑ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รู ้

วา่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่ 

เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่หลดุพน้ หรอืไม่ 

หลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ 

  [๒๔๓] เปรยีบเหมอืนชายหนุ่มหญงิสาวทีช่อบการแตง่ตัว เมือ่สอ่งดเูงาหนา้ 

ของตนในกระจกใสสะอาดหรอืในภาชนะน ้าใส หนา้มไีฝฝ้าก็รูว้า่มไีฝฝ้า หรอืไมม่ ี 

ไฝฝ้าก็รูว้า่ไมม่ไีฝฝ้า ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ  

ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่เจโตปรยิญาณ ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน  

คอื จติมรีาคะก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รู ้ 

วา่มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอื 

ปราศจากโมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น  

จติเป็นมหัคคตะก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ  

จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่  

จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่ 

หลดุพน้ หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็น  

สมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๖. ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ 

  [๒๔๔] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ มหัคคตะ แปลวา่ ถงึความเป็นใหญ ่มหัคคตจติ หมายถงึจติทีถ่งึฌานสมาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๗.ทพิยจักษุญาณ 

๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง  

๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง  

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมาก  

บา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้  

มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไป 

เกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวย  

สขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาตกิอ่น 

ไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  [๒๔๕] เปรยีบเหมอืนคนจากบา้นตนไปบา้นอืน่แลว้จากบา้นนัน้ไปยังบา้นอืน่อกี  

เขาจากบา้นนัน้กลับมายังบา้นเดมิของตน ระลกึไดอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราไดจ้ากบา้นตนไป 

บา้นโนน้ ในบา้นนัน้เราไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉยอยา่งนัน้ ๆ เราไดจ้ากแมบ้า้นนัน้ไปยัง 

บา้นโนน้ แมใ้นบา้นนัน้เราก็ไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉยอยา่งนัน้ ๆ แลว้กลับจากบา้นนัน้ 

มายังบา้นเดมิของตน’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ  

ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื  

๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่  

‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีาย ุ

อยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ ม ี 

ตระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึ  

มาเกดิในภพนี’้ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ 

อยา่งนี ้ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และ 

ประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

๗. ทพิพจกัขญุาณ 

  [๒๔๖] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๗.ทพิยจักษุญาณ 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไป 

บังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

  [๒๔๗] เปรยีบเหมอืนปราสาทตัง้อยูท่ีท่างสามแพรง่กลางเมอืงหลวง คนตาด ี

ยนืบนปราสาทนัน้เห็นหมูช่นก าลังเขา้ไปสูเ่รอืนบา้ง ออกจากเรอืนบา้ง สญัจรอยู ่

ตามถนนบา้ง น่ังอยูท่ีท่างสามแพรง่กลางเมอืงหลวงบา้ง ก็รูว้า่ ‘คนเหลา่นีเ้ขา้ไปสู ่

เรอืน คนเหลา่นีอ้อกจากเรอืน คนเหลา่นีส้ญัจรอยูต่ามถนน คนเหลา่นีน่ั้งอยูท่ีท่าง 

สามแพรง่กลางเมอืงหลวง’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีง 

ดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้ 

สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึ 

หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไป 

บังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็น 

ประจักษ์ ซึง่ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๘.อาสวักขยญาณ 

 

๘. อาสวกัขยญาณ 

  [๒๔๘] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นี ้ 

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้  

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ  

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้  

แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๑ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป’๒  

  [๒๔๙] เปรยีบเหมอืนสระน ้าใสสะอาดไมขุ่น่มัวบนยอดภเูขา คนตาดยีนืที ่

อบสระนัน้ เห็นหอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวดและกอ้นหนิหรอืฝงูปลาก าลงั 

แหวกวา่ยอยูบ่า้ง หยดุอยูบ่า้ง ในสระนัน้ ก็คดิอยา่งนีว้า่ ‘สระน ้านีใ้สสะอาดไม ่ 

ขุน่มัว หอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวดและกอ้นหนิ และฝงูปลาเหลา่นีก้ าลังแหวก 

วา่ยอยูก็่ม ีหยดุอยูก็่ม ีในสระนัน้’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลส 

เพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ 

ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นี้ทกุข ์นี ้

ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นี้  

อาสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จาก 

กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่  

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ ซึง่  

ดกีวา่และประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์ขอ้กอ่น ๆ 

  มหาบพติร ไมม่ผีลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์อยา่งอืน่ทีย่อดเยีย่ม 

กวา่หรอืประณีตกวา่ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่ห็นประจักษ์นีเ้ลย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กจิทีค่วรท าในทีน่ี ้หมายถงึ กจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข,์ การละเหตเุกดิแหง่ทกุข,์ การท า 

   ใหแ้จง้ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓ ) 

๒ ไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมดสิน้แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่การ 

   บรรลพุระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓ ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๒.สามัญญผลสตูร] 

พระเจา้อชาตศตัรทูรงประกาศพระองคเ์ป็นอบุาสก 

 

พระเจา้อชาตศตัรทูรงประกาศพระองคเ์ป็นอบุาสก 

  [๒๕๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ได ้

กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระ 

ภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของที ่

คว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คน 

มตีาดจัีกเห็นรปูได ้หมอ่มฉันนีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระ 

สงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าหมอ่มฉันวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความผดิไดค้รอบง าหมอ่มฉันผู ้

โงเ่ขลาเบาปัญญาซึง่ไดป้ลงพระชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม เพราะตอ้งการความ 

เป็นใหญ ่ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระองคโ์ปรดทรงรับทราบความผดิของหมอ่ม 

ฉันตามความเป็นจรงิเถดิ เพือ่จะไดส้ ารวมตอ่ไป” 

  [๒๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เจรญิพร มหาบพติร ความผดิไดค้รอบง า 

พระองคผ์ูโ้งเ่ขลาเบาปัญญาซึง่ไดป้ลงพระชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม เพราะ 

ตอ้งการความเป็นใหญ ่แตพ่ระองคท์รงเห็นความผดิวา่เป็นความผดิแลว้ทรง 

สารภาพตามความเป็นจรงิ ดังนัน้ อาตมภาพขอรับทราบความผดินัน้ของพระองค ์

ก็ผูท้ีเ่ห็นความผดิวา่เป็นความผดิแลว้สารภาพออกมาตามความเป็นจรงิ รับวา่จะ 

ส ารวมตอ่ไป วธินีีเ้ป็นความเจรญิในวนัิยของพระอรยิเจา้” 

  [๒๕๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ได ้

กราบทลูวา่ “ถา้อยา่งนัน้ บัดนี ้หมอ่มฉันขอทลูลากลับ เพราะมกีจิมหีนา้ทีท่ีจ่ะ 

ตอ้งท าอกีมาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ 

มหาบพติร” 

  พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ทรงชืน่ชมยนิดภีาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ไดเ้สด็จลกุจากทีป่ระทับ ทรงกราบพระผูม้พีระภาค ทรงกระท าประทักษิณแลว้ 

เสด็จจากไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค 

  [๒๕๓] ครัน้เมือ่ทา้วเธอเสด็จจากไปไมน่าน พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุ 

มารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระราชาองคน์ีถ้กูขจัดเสยีแลว้ ถกูท าลายเสยีแลว้  

หากทา้วเธอจักไมป่ลงพระชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม ธรรมจักษุ๑ อันไรธ้ลุคีอื  

กเิลส ปราศจากมลทนิ จักเกดิขึน้แกท่า้วเธอ ณ ทีป่ระทับนีท้เีดยีว” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนีจ้บลง ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่ง 

ชืน่ชมยนิดพีทุธภาษิตนัน้แล 

สามญัญผลสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดวงตาเห็นธรรม หมายถงึ การเห็นอรยิสัจ ๔ และการบรรลมุรรค ๓ เบือ้งตน้ แตโ่ดยทั่วไป หมายถงึการ 

   บรรลโุสดาปัตตมิรรค เชน่ในธัมมจักกัปปวัตตนสตูรและในสามัญญผลสตูรนีด้ว้ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

เรือ่งพราหมณ์โปกขรสาต ิ

 

๓. อมัพฏัฐสูตร 
วา่ดว้ยชายหนุม่ชือ่อมัพฏัฐะ 

  [๒๕๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ 

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ชาวโกศลชือ่อจิฉานังคลคาม  

ประทับอยู ่ณ ราวป่าอจิฉานังคลวนั ใกลอ้จิฉานังคลคาม 

เร ือ่งพราหมณ์โปกขรสาต ิ

  [๒๕๕] สมัยนัน้ พราหมณ์โปกขรสาติ๑ ปกครองเมอืงอกุกัฏฐะซึง่มปีระชากร 

และสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระ  

ราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย(สว่น  

พเิศษ) พราหมณ์โปกขรสาตไิดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จ  

ออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ 

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึอจิฉานังคลคามโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ ราวป่า 

อจิฉานังคลวนั ใกลอ้จิฉานังคลคาม ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไป  

อยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็น  

สารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย  

เป็นพระพทุธเจา้๒ เป็นพระผูม้พีระภาค๓ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณ์ผูน้ีม้ผีวิกายเหมอืนดอกบัวขาว งดงามดจุเสาระเนยีดเงนิ ศรีษะสดี าดจุมรกต หนวดดจุปยุเมฆ 

   ด าในดวงจันทร ์ลกูตาทัง้ ๒ ขา้งเหมอืนดอกบัวเขยีว จมกูกลมเกลีย้งเกลา ฝ่ามอืฝ่าเทา้และชอ่งปาก 

   งดงามดังไลท้าดว้ยสคีร่ัง เขาเป็นคนทีม่รีา่งกายงดงามมาก (ท.ีส.ีอ. ๒๕๕/๒๑๙) 

๒ ชือ่วา่เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

๓ ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบดว้ย 

   ภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน, โลกตุตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความส าเร็จประโยชน ์

   ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคาย 

   ตัณหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่น 

   แหง่ปัจจัย ๔ เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏกีา. ๑/๒๗๐) 

  อนึง่ พทุธคณุนี ้ทา่นแบง่เป็น ๑๐ ประการ โดยแยกพทุธคณุขอ้ ๖ เป็น ๒ ประการ คอื (๑) เป็น 

   ผูย้อดเยีย่ม (๒) เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้(วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๖๕, ว.ิอ. ๑/๑๑๒-๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

เรือ่งอัมพัฏฐมาณพ 

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระ 

องคเ์องแลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ ม ี

ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้

เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

เร ือ่งอมัพฏัฐมาณพ 

  [๒๕๖] เวลานัน้ อัมพัฏฐมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องพราหมณ์โปกขรสาต ิเป็น 

ผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร์๑ จบไตรเพทพรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์

อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร์๒ รูต้ัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตร ์

และการท านายลักษณะมหาบรุษุ๓ อาจารยย์กยอ่งและตัวเขาก็ยอมรับในวชิชา ๓ 

ประการอันเป็นของอาจารยข์องตนวา่รูเ้ทา่กันกับทีอ่าจารยร์ู ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ บทสวด (มันตระ) ในคัมภรีพ์ระเวท หมายถงึบทสวดสรรเสรญิเทพเจา้ ซึง่รวบรวมเป็นหมวด ๆ เรยีก 

   ชือ่วา่ ฤคเวท ยชรุเวท สามเวท และอาถรรพเวท 

๒ ไตรเพท หมายถงึคัมภรี ์๓ ขา้งตน้ คอื ฤคเวท (อริเุวท) ยชรุเวท และสามเวท (สว่นอาถรรพเวท 

   ปรากฏภายหลังจากการปรากฏของพระสตูรนี)้ 

   นฆิณัฑศุาสตร ์คัมภรีป์ระเภทศัพทมลูวทิยา (Etymology) คลังศัพท ์(Lexicon) หรอือภธิานศัพท ์

   (Glossary) ทีร่วบรวมค าศัพทใ์นพระเวทซึง่เป็นค ายาก หรอืค าทีเ่ลกิใชแ้ลว้ น ามาอธบิายความหมาย 

   เป็นสว่นหนึง่ของนริกุต ิซึง่เป็น ๑ ในเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกวา่ 

   นฆิณัฏุ 

   เกฏภุศาสตร ์คัมภรีท์ีว่า่ดว้ยกฎเกณฑก์ารใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมแกก่ารประกอบพธิกีรรมตา่ง ๆ เป็นสว่น 

   หนึง่ของกัลปะ ซึง่เป็น ๑ ในเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกวา่ ไกฏภ 

   อกัษรศาสตร ์คอื คัมภรีว์า่ดว้ยสกิขา (การเปลง่เสยีง, การออกเสยีง) และนริตุต ิ(การอธบิายค าศัพท ์

   โดยอาศัยประวัตแิละก าเนดิของค า) 

   ประวตัศิาสตร ์คอืพงศาวดารเลา่เรือ่งเกา่ ๆ มักจะมคี าว่า สิง่นีไ้ดเ้ป็นมาอยา่งนี้ [ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/ ๒๒๒ และ 

   ด ูDawson, John.A Classical Dictionary of Hindu Mythology (London: Routledge and 

   Kegan Paul, 1957) p. 222]  

๓ ศาสตรว์า่ดว้ยลักษณะของบคุคลส าคัญมพีระพทุธเจา้เป็นตน้ อันมอียูใ่นคัมภรีพ์ราหมณ์ ซึง่เรยีกวา่ 

   มนตร ์เฉพาะสว่นทีว่า่ดว้ยผูเ้ป็นพระพทุธเจา้ เรยีกวา่พทุธมนตร ์มอียู ่๑๖,๐๐๐ คาถา (ท.ีส.ีอ. 

   ๒๕๖/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

เรือ่งอัมพัฏฐมาณพ 

  [๒๕๗] ครัง้นัน้พราหมณ์โปกขรสาตเิรยีกอัมพัฏฐมาณพมาบอกวา่ “อัมพัฏฐะ 

ทา่นพระสมณโคดมพระองคน์ีเ้ป็นศากยบตุร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู 

เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จ 

ถงึอจิฉานังคลคามโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ ราวป่าอจิฉานังคลวนั ใกลอ้จิฉานังคล- 

คาม ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบ 

พรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง 

ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

ผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และ 

หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรง 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่ง 

แทจ้รงิ’ มาเถดิ พอ่อัมพัฏฐมาณพ เธอจงไปเฝ้าทา่นพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ 

ครัน้แลว้จงรูจั้กพระสมณโคดมใหไ้ด ้พวกเราจะไดรู้จั้กทา่นพระโคดมวา่ กติตศิัพท ์

ของทา่นพระโคดมทีข่จรไปเชน่นัน้จรงิหรอืไม ่ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้จรงิหรอืไม”่ 

  [๒๕๘] อัมพัฏฐมาณพเรยีนถามวา่ “ทา่นขอรับ ท าอยา่งไรผมจงึจะรูจั้กทา่น 

พระโคดมวา่ กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเชน่นัน้จรงิหรอืไม ่ทา่นพระโคดม 

ทรงเป็นเชน่นัน้จรงิหรอืไม”่ 

  พราหมณ์โปกขรสาตติอบวา่ “พอ่อัมพัฏฐะ พระมหาบรุษุผูป้ระกอบดว้ย 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการทีป่รากฏในมนตรข์องเรา ยอ่มมคีต ิ๒ อยา่ง ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ คอื (๑) ถา้ทรงอยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครอง 

ราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุร ๔ เป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ 

แลว้ มรีาชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ (รัตนะ) ๗ ประการ คอื จักรแกว้ 

ชา้งแกว้ มา้แกว้ มณีแกว้ นางแกว้ คหบดแีกว้ ปรณิายกแกว้ มพีระราชบตุร 

มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญมรีปูทรงสมเป็นวรีกษัตรยิส์ามารถ 

ย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรมไมต่อ้งใชอ้าชญาหรอืศัสตรา ครอบครอง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

อัมพัฏฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรับใชค้รัง้ที ่๑ 

แผน่ดนิมสีาครเป็นขอบเขต (๒) ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ 

จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก เราเป็นผูใ้หม้นตร ์แตเ่ธอ 

เป็นผูรั้บมนตร”์ 

  [๒๕๙] อัมพัฏฐมาณพรับค าแลว้ลกุจากทีน่ั่ง ไหวพ้ราหมณ์โปกขรสาต ิ

กระท าประทักษิณแลว้ขึน้ยานพาหนะเทยีมลาไปพรอ้มดว้ยมาณพหลายคน ตรงไป 

ยังราวป่าอจิฉานังคลวนัจนสดุทางยานพาหนะ แลว้ลงจากยานพาหนะเดนิเขา้ไปยัง 

พระอาราม 

  เวลานัน้ ภกิษุหลายรปูก าลังเดนิจงกรมอยูก่ลางแจง้ อัมพัฏฐมาณพเขา้ไปหา 

ภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีจ่งกรมแลว้ถามวา่ “ทา่นขอรับ เวลานีท้า่นพระโคดมพระองคนั์น้ 

ประทับอยูท่ีไ่หน พวกเรามาทีน่ีก็้เพือ่จะเฝ้าทา่นพระโคดมพระองคนั์น้” 

  [๒๖๐] ภกิษุเหลา่นัน้คดิวา่ ‘อัมพัฏฐมาณพคนนีเ้กดิในตระกลูทีม่ชี ือ่เสยีง ทัง้ 

เป็นศษิยข์องพราหมณ์โปกขรสาตผิูโ้ดง่ดัง พระผูม้พีระภาคทรงสนทนากับกลุบตุร 

เชน่นีจ้ะไมห่นักพระทัย’ จงึตอบวา่ “อัมพัฏฐะ น่ันพระวหิารปิดประตอูยู ่ทา่นจง 

เขา้ไปทางพระวหิารนัน้เงยีบ ๆ คอ่ย ๆ เขา้ไปทีเ่ฉลยีงกระแอมกอ่นจงึเคาะบานประต ู

พระผูม้พีระภาคจักทรงเปิดประตใูหท้า่น” 

  [๒๖๑] ตอ่มา อัมพัฏฐมาณพเขา้ไปทางพระวหิารนัน้เงยีบ ๆ คอ่ย ๆ เขา้ 

ไปทีเ่ฉลยีงกระแอมกอ่นจงึเคาะบานประต ูพระผูม้พีระภาคทรงเปิดประตใูห ้

อัมพัฏฐมาณพจงึเขา้ไป ฝ่ายพวกมาณพก็พากันเขา้ไปสนทนากับพระผูม้พีระภาค 

ครัน้สนทนากันพอคุน้เคยดจีงึน่ังลง ณ ทีส่มควร 

  แตอ่ัมพัฏฐมาณพเดนิบา้ง ยนืบา้ง สนทนากับพระผูม้พีระภาคผูป้ระทับน่ังอยู ่

  [๒๖๒] พระผูม้พีระภาคตรัสถามอัมพัฏฐมาณพวา่ “อัมพัฏฐะ เธอเคย 

สนทนากับพราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารย ์เหมอืนดังทีเ่ธอเดนิบา้ง 

ยนืบา้ง สนทนากับเราผูน่ั้งอยูเ่ชน่นีห้รอื” 

อมัพฏัฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรบัใชค้ร ัง้ที ่๑ 

  [๒๖๓] อัมพัฏฐมาณพตอบวา่ “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม แทจ้รงิ 

พราหมณ์ผูเ้ดนิก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผูเ้ดนิ พราหมณ์ผูย้นืก็ควรสนทนากับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

อัมพัฏฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรับใชค้รัง้ที ่๒ 

พราหมณ์ผูย้นื พราหมณ์ผูน่ั้งก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผูน่ั้ง พราหมณ์ผูน้อนก็ควร 

สนทนากับพราหมณ์ผูน้อน แตข่า้พเจา้ก าลังสนทนากับสมณะศรีษะโลน้ ผูเ้ป็นคน 

รับใช ้เป็นคนวรรณะต า่(กัณหโคตร) เกดิจากพระบาทของทา้วมหาพรหมเหมอืน 

ทา่นพระโคดมตา่งหาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อมัพัฏฐะ เธอมาทีน่ีเ่พราะมธีรุะก็ควรตระหนักถงึธรุะ 

นัน้ไวใ้หด้ ีทา่นทัง้หลาย อัมพัฏฐมาณพนีไ้มไ่ดรั้บการอบรมแตส่ าคัญตนวา่ไดรั้บ 

การอบรมมาด ีไมม่อีะไรเลยนอกจากมารยาทของคนทีไ่มไ่ดรั้บการอบรม” 

  [๒๖๔] ทันททีีถ่กูพระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นคนไมไ่ดรั้บการอบรม อัมพัฏฐ- 

มาณพก็โกรธเคอืงไมพ่อใจ เมือ่จะขม่ขูพ่ระผูม้พีระภาค เมือ่จะวา่รา้ยพระผูม้พีระ 

ภาค คดิวา่ ‘เราจะท าใหพ้ระสมณโคดมเสยีหาย’ จงึไดก้ลา่วกะพระผูม้พีระภาควา่ 

“ทา่นพระโคดม คนชาตศิากยะดรุา้ย หยาบชา้ วูว่าม พดูพลา่ม เป็นคนรับใช ้ไม ่

ยอมสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้มพวกพราหมณ์ การทีค่นชาตศิากยะ 

ซึง่เป็นคนดรุา้ย หยาบชา้ วูว่าม พดูพลา่ม เป็นคนรับใช ้ไมย่อมสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูานอบนอ้มพวกพราหมณ์ เป็นการไมเ่หมาะไมค่วรเลย” 

  นีเ้ป็นครัง้ที ่๑ ทีอ่ัมพัฏฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรับใช ้

อมัพฏัฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรบัใชค้ร ัง้ที ่๒ 

  [๒๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัมพัฏฐะ พวกเจา้ศากยะไดท้ าผดิอะไร 

ตอ่เธอ” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ครัง้หนึง่ ขา้พเจา้เดนิทางไปกรงุกบลิพัสดุด์ว้ย 

ธรุะของพราหมณ์โปกขรสาตผิูเ้ป็นอาจารย ์เขา้ไปทีท่อ้งพระโรงของพวกศากยะ 

เวลานัน้ พวกศากยะและศากยกมุารจ านวนมาก ก าลังน่ังใชน้ิว้มอืสะกดิหยอกลอ้ 

กันอยูบ่นอาสนะสงู ในทอ้งพระโรง เห็นจะหัวเราะเยาะขา้พเจา้เป็นแน่ ไมม่ใีคร 

เชือ้เชญิใหข้า้พเจา้น่ังเลย ทา่นพระโคดม การทีค่นชาตศิากยะซึง่เป็นคนดรุา้ย 

หยาบชา้ วูว่าม พดูพลา่ม เป็นคนรับใช ้ไมย่อมสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

นอบนอ้มพวกพราหมณ์ เป็นการไมเ่หมาะไมค่วรเลย” 

  นีเ้ป็นครัง้ที ่๒ ทีอ่ัมพัฏฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรับใช ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พระพทุธด ารัสวา่อัมพัฏฐมาณพเป็นลกูของหญงิรับใช ้

 

อมัพฏัฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรบัใชค้ร ัง้ที ่๓ 

  [๒๖๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ แมน้างนกไสย้ังพดูไดต้าม 

ปรารถนาในรังของตน ก็น่ันกรงุกบลิพัสดุเ์ป็นถิน่ของพวกศากยะ ทา่นอัมพัฏฐะ 

ไมน่่าจะกนิแหนงแคลงใจเพราะเรือ่งเล็กนอ้ยเพยีงเทา่นี้” 

  เขากลา่ววา่ “ทา่นพระโคดม วรรณะ ๔ เหลา่นี้ คอื กษัตรยิ ์พราหมณ์ 

แพศย ์และศทูร ในวรรณะทัง้ ๔ นี ้แทจ้รงิแลว้ ๓ วรรณะ คอื กษัตรยิ ์แพศย ์

ศทูร เป็นคนบ าเรอของพราหมณ์ การทีค่นชาตศิากยะซึง่เป็นคนดรุา้ย หยาบชา้ 

วูว่าม พดูพลา่ม เป็นคนรับใช ้ไมย่อมสกัการะ เคารพ นับถอื บชูานอบนอ้มพวก 

พราหมณ์ เป็นการไมเ่หมาะไมค่วรเลย” 

  นีเ้ป็นครัง้ที ่๓ ทีอ่ัมพัฏฐมาณพพดูกดศากยวงศว์า่เป็นคนรับใช ้

พระพทุธด ารสัวา่อมัพฏัฐมาณพเป็นลกูของหญงิรบัใช ้

  [๒๖๗] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารวิา่ ‘อัมพัฏฐมาณพนีช้อบ 

เหยยีดหยามพวกศากยะรนุแรงวา่เป็นคนรับใช ้ทางทีด่ ีเราควรถามถงึตระกลูดบูา้ง’ 

จงึตรัสถามวา่ “อัมพัฏฐะ เธอมตีระกลู(โคตร)อยา่งไร” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้คอืกัณหายนตระกลู(กัณหายนโคตร)” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อมัพัฏฐะ เมือ่เธอระลกึถงึตระกลูเกา่แกข่องบดิา 

มารดาของเธอด ู(จะรูว้า่) พวกศากยะเป็นลกูเจา้ แตเ่ธอเป็นลกูของหญงิรับใชข้อง 

พวกศากยะ ก็พวกศากยะพากันอา้งถงึพระเจา้โอกกากราชวา่เป็นบรรพบรุษุของตน 

  อัมพัฏฐะ เรือ่งเคยมมีาแลว้ พระเจา้โอกกากราชมพีระประสงคจ์ะพระราชทาน 

ราชสมบัตแิกพ่ระโอรสของพระมเหสผีูเ้ป็นทีโ่ปรดปราน จงึรับสัง่ใหเ้นรเทศพระ 

ราชกมุารทัง้ ๔ พระองค ์คอื พระอกุกามขุราชกมุาร พระกรกัณฑรุาชกมุาร พระ 

หัตถนิกิราชกมุาร พระสนิปีรุราชกมุาร ออกจากราชอาณาเขต พระราชกมุาร 

เหลา่นัน้ถกูเนรเทศออกจากราชอาณาเขตแลว้ ก็เสด็จออกไปอาศัยอยู ่ณ ราวป่าไม ้

สากะใหญ ่รมิฝ่ังสระโบกขรณี เชงิภเูขาหมิพานต ์ทรงอยูร่ว่มเป็นสามภีรรยากับ 

พระภคนิขีองพระองคเ์อง เพราะเกรงพระชาตจิะปนกับผูอ้ ืน่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พระพทุธด ารัสวา่อัมพัฏฐมาณพเป็นลกูของหญงิรับใช ้

  ตอ่มา พระเจา้โอกกากราชตรัสถามหมูอ่ ามาตยร์าชบรพิารวา่ ‘เวลานีพ้วก 

กมุารอยูท่ีไ่หน’ 

  พวกอ ามาตยร์าชบรพิารกราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ เวลานีพ้ระราชกมุารพ านักอยู ่

ณ ราวป่าไมส้ากะใหญ ่รมิฝ่ังสระโบกขรณี เชงิภเูขาหมิพานต ์ทรงอยูร่ว่มเป็นสาม ี

ภรรยากับพระภคนิขีองพระองคเ์อง เพราะเกรงพระชาตจิะปนกับผูอ้ ืน่’ 

  พระเจา้โอกกากราชจงึทรงเปลง่พระอทุานวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย พวกกมุารม ี

ความสามารถ (ศากยะ) พวกกมุารมคีวามสามารถยอดเยีย่ม (บรมศากยะ)’ 

  พวกทีช่ ือ่วา่ ศากยะ ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตบ่ัดนัน้เป็นตน้มา และพระเจา้โอกกากราช 

พระองคนั์น้ก็คอืบรรพบรุษุของพวกศากยะ 

  พระเจา้โอกกากราชมหีญงิรับใชค้นหนึง่ชือ่ทสิา นางคลอดลกูชายคนหนึง่ชือ่ 

กัณหะ กัณหะพอเกดิมาก็พดูวา่ ‘แมจ่งลา้งฉัน จงใหฉั้นอาบน ้า จงปลดเปลือ้งฉัน 

จากสิง่โสโครกนี ้ฉันเกดิมาเพือ่เป็นประโยชนแ์กแ่ม’่ มนุษยส์มัยนัน้เรยีกปีศาจวา่ 

‘กัณหะ (พวกด า) เหมอืนกับทีม่นุษยส์มัยนีเ้รยีกผวีา่ ‘ปีศาจ’ มนุษยเ์หลา่นัน้กลา่ว 

กันวา่ ‘เด็กคนนีพ้อเกดิมาก็พดูไดเ้ลย กัณหะเกดิแลว้ ปีศาจเกดิแลว้’ พวกทีช่ ือ่วา่ 

กัณหายนะไดเ้กดิขึน้ตัง้แตบ่ัดนัน้เป็นตน้มา และเด็กกัณหะนัน้ก็คอืบรรพบรุษุของ 

พวกกัณหายนะ 

  อัมพัฏฐะ เมือ่เธอระลกึถงึตระกลูเกา่แกข่องบดิามารดาของเธอ (จะรูว้า่) พวก 

ศากยะเป็นลกูเจา้ แตเ่ธอเป็นลกูของหญงิรับใชข้องพวกศากยะ” 

  [๒๖๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้มาณพเหลา่นัน้ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดมอยา่เหยยีดหยามอัมพัฏฐมาณพรนุแรงวา่เป็นลกู 

ของหญงิรับใชเ้ลย อัมพัฏฐมาณพ มชีาตติระกลูด ีเป็นลกูผูม้ตีระกลู ศกึษามามาก 

พดูเพราะ ฉลาด และสามารถเจรจาโตต้อบกับทา่นพระโคดมได”้ 

  [๒๖๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสกะพวกมาณพเหลา่นัน้วา่ “มาณพ 

ถา้พวกเธอคดิวา่ ‘อัมพัฏฐมาณพมชีาตติระกลูต า่ ไมใ่ชล่กูผูม้ตีระกลู ศกึษามานอ้ย 

พดูไมเ่พราะ โงเ่ขลา และไมส่ามารถเจรจาโตต้อบกบัเราได’้ อัมพัฏฐมาณพจง 

หยดุ พวกเธอจงเจรจาโตต้อบกับเราแทน แตห่ากพวกเธอคดิวา่ ‘อัมพัฏฐมาณพม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พระพทุธด ารัสวา่อัมพัฏฐมาณพเป็นลกูของหญงิรับใช ้

ชาตติระกลูด ีเป็นลกูผูม้ตีระกลู ศกึษามามาก พดูเพราะ ฉลาด และสามารถเจรจา 

โตต้อบกับทา่นพระโคดมได’้ พวกเธอก็จงหยดุ อัมพัฏฐมาณพก็จงเจรจาโตต้อบกับ 

เรา(ตอ่ไป)” 

  มาณพเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม อัมพัฏฐมาณพมชีาตติระกลูด ี

เป็นลกูผูม้ตีระกลู ศกึษามามาก พดูเพราะ ฉลาด และสามารถเจรจาโตต้อบกบัทา่น 

พระโคดมได ้พวกขา้พเจา้จักหยดุนิง่ อัมพัฏฐมาณพจงเจรจาโตต้อบกับทา่นพระ 

โคดม(ตอ่ไป)” 

  [๒๗๐] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา่ “อัมพัฏฐะ 

ปัญหาอันชอบธรรมขอ้นีย้อ่มมาถงึเธอ เธอแมไ้มต่อ้งการก็จะตอ้งตอบ (เพราะ) 

ถา้ไมต่อบ ขนืพดูกลบเกลือ่น นิง่เสยีหรอืจากไปเสยี ศรีษะของเธอจะแตกเป็น ๗ 

เสีย่ง ณ ทีน่ีแ้หละ อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอเคยไดฟั้งพวก 

พราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยเ์ลา่กันมาอยา่งไร พวกกัณหายนะ 

เกดิจากใครกอ่น ใครคอืบรรพบรุษุของพวกกัณหายนะ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนี ้อัมพัฏฐมาณพไดน้ิง่เฉย พระผูม้พีระภาค 

ไดต้รัสถามอกีเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอเคย 

ไดฟั้งพวกพราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยเ์ลา่กันมาอยา่งไร พวก 

กัณหายนะเกดิจากใครกอ่น ใครคอืบรรพบรุษุของพวกกัณหายนะ” 

  แมค้รัง้ที ่๒ อัมพัฏฐมาณพก็ยังคงนิง่เฉย 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ เธอจงตอบเดีย๋วนี ้เวลานี้ 

ไมใ่ชเ่วลาทีเ่ธอจะนิง่เฉย (เพราะ) ผูท้ีถ่กูตถาคตถามปัญหาอันชอบธรรมถงึ ๓ ครัง้ 

แตไ่มย่อมตอบ ศรีษะของเขาจะแตกเป็น ๗ เสีย่ง ณ ทีน่ีแ้หละ” 

  [๒๗๑] ขณะนัน้ ยักษ์วชริปาณีถอืคอ้นเหล็กใหญม่ไีฟลกุโชตชิว่งยนือยูใ่น 

อากาศเบือ้งบนอัมพัฏฐมาณพ คดิวา่ ‘หากอัมพัฏฐมาณพนีถ้กูพระผูม้พีระภาคตรัส 

ถามปัญหาอันชอบธรรมถงึ ๓ ครัง้ แตไ่มย่อมตอบ เราจะทบุศรีษะของเขาใหแ้ตก 

เป็น ๗ เสีย่ง ณ ทีน่ีแ้หละ’ 

  พระผูม้พีระภาคและอมัพัฏฐมาณพเทา่นัน้ทีม่องเห็นยักษ์วชริปาณีตนนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

เรือ่งอัมพัฏฐวงศ ์

  [๒๗๒] เวลานัน้ อัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวจนขนพองสยองเกลา้จงึเขา้ไป  

ใกล ้มุง่หมายใหพ้ระผูม้พีระภาคเป็นทีป่กป้อง เป็นทีคุ่ม้ครอง และเป็นทีย่ดึเหนีย่ว  

ทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอะไร โปรดตรัสอกีครัง้เถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อมัพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอเคยได ้

ฟังพวกพราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยเ์ลา่กันมาอยา่งไร พวก  

กัณหายนะเกดิจากใครกอ่น ใครคอืบรรพบรุษุของพวกกัณหายนะ”  

  อัมพัฏฐมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดฟั้งมาเหมอืนกับทีท่า่น 

พระโคดมตรัสน่ันแหละ พวกกัณหายนะเกดิมาจากนายกัณหะนัน้กอ่น นายกัณหะ 

นัน้คอืบรรพบรุษุของพวกกัณหายนะ” 

เร ือ่งอมัพฏัฐวงศ ์

  [๒๗๓] เมือ่อัมพัฏฐมาณพกราบทลูอยา่งนี ้พวกมาณพไดส้ง่เสยีงอือ้องึ  

เซ็งแซว่า่ “ไดท้ราบวา่ อัมพัฏฐมาณพมชีาตติระกลูต า่ ไมใ่ชล่กูผูม้ตีระกลู เป็นลกู 

ของหญงิรับใชข้องพวกศากยะ ไดท้ราบวา่ พวกศากยะเป็นโอรสของเจา้นายของ  

อัมพัฏฐมาณพ พวกเรากลับเขา้ใจทา่นพระสมณโคดมผูเ้ป็นธรรมวาทวีา่ควรถกู  

รกุราน” 

  [๒๗๔] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ ‘มาณพเหลา่นี้  

เหยยีดหยามอัมพัฏฐมาณพรนุแรงวา่ เป็นลกูของหญงิรับใช ้ทางทีด่เีราควรชว่ย 

ปลดเปลือ้ง’ จงึตรัสกะมาณพเหลา่นัน้วา่ “มาณพ พวกเธออยา่เหยยีดหยาม 

อัมพัฏฐมาณพรนุแรงวา่เป็นลกูของหญงิรับใชเ้ลย เพราะนายกัณหะนัน้ (ตอ่มา) ได ้

เป็นฤๅษีคนส าคัญเดนิทางไปยังทักขณิาชนบท เรยีนพรหมมันตระ แลว้เขา้เฝ้า  

พระเจา้โอกกากราช กราบทลูขอพระราชธดิาพระนามวา่มัททรปีู พระเจา้โอกกาก- 

ราชทรงกริว้ไมพ่อพระทัยตรัสวา่ ‘เหวย ๆ เจา้คนนีม้ันใครกัน ก็แคล่กูของหญงิ  

รับใช ้จะมาขอมทัทรปีูธดิาของขา้ได’้ จงึทรงขึน้พระแสงศร แตไ่มอ่าจจะทรงแผลงศร  

ทัง้ไมอ่าจลดศรลงได ้

  ทันใดนัน้ หมูอ่ ามาตยร์าชบรพิารเขา้ไปหากัณหฤๅษีกลา่ววา่ ‘ขา้แตท่า่น  

ผูเ้จรญิ ขอพระเจา้อยูห่ัวจงทรงพระเจรญิ ๆ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ความเป็นกษัตรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

  ฤๅษีกลา่ววา่ ‘พระราชาจะทรงพระเจรญิ แตถ่า้พระราชาจะทรงแผลงศรลงไป 

เบือ้งต า่ แผน่ดนิจะทรดุท่ัวพระราชอาณาเขต’ 

  หมูอ่ ามาตยร์าชบรพิารกลา่ววา่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอพระเจา้อยูห่ัวจงทรง 

พระเจรญิ ขอใหบ้า้นเมอืงจงมคีวามปลอดภัย’ 

  ฤๅษีกลา่ววา่ ‘พระราชาจะทรงพระเจรญิ บา้นเมอืงก็จะมคีวามปลอดภัย แต ่

ถา้พระราชาจะทรงแผลงศรขึน้ไปขา้งบน ฝนจะไมต่กท่ัวพระราชอาณาเขตตลอด  

๗ ปี’ 

  หมูอ่ ามาตยร์าชบรพิารกลา่ววา่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอพระเจา้อยูห่ัวจงทรง 

พระเจรญิ ขอใหบ้า้นเมอืงจงมคีวามปลอดภัย ขอใหฝ้นจงตกตามฤดกูาล’ 

  ฤๅษีกลา่ววา่ ‘พระราชาจะทรงพระเจรญิ บา้นเมอืงจะมคีวามปลอดภัย ฝนก็ 

จะตกตามฤดกูาล ก็ตอ่เมือ่พระราชาจะทรงวางพระแสงศรไวท้ีพ่ระราชกมุารพระองค ์

ใหญด่ว้ยมุง่พระทัย วา่ พระราชกมุารจักมคีวามเจรญิ จักหายจากความหวาดผวา’ 

  หมูอ่ ามาตยร์าชบรพิารกราบทลูพระเจา้โอกกากราชวา่ ‘ขอพระเจา้อยูห่ัวทรง 

วางพระแสงศรไวท้ีพ่ระราชกมุารพระองคใ์หญด่ว้ยมุง่พระทัยวา่ พระราชกมุารจักม ี

ความเจรญิ จักหายจากความหวาดผวา’ 

  พระเจา้โอกกากราชจงึทรงวางพระแสงศรไวท้ีพ่ระราชกมุารพระองคใ์หญ ่พระ 

ราชกมุารก็ทรงเป็นผูม้คีวามเจรญิ หายจากความหวาดผวา พระเจา้โอกกากราชทรง 

ตกพระทัยหวาดกลัว พระโลมชาตชิชูนั ถกูขม่ขูด่ว้ยพรหมทัณฑ ์จงึไดพ้ระราชทาน 

พระนางมัททรปีูราชธดิาแกฤ่ๅษีนัน้ไป 

  มาณพ พวกเธออยา่เหยยีดหยามอัมพัฏฐมาณพรนุแรงวา่เป็นลกูของหญงิรับ 

ใชเ้ลย เพราะนายกัณหะนัน้ไดเ้ป็นฤๅษีคนส าคัญมาแลว้” 

ความเป็นกษตัรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

  [๒๗๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา่ “อัมพัฏฐะ เธอ 

เขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ขตัตยิกมุารในโลกนีอ้ยูร่ว่มกับนางพราหมณกัญญา จนม ี 

บตุร บตุรทีเ่กดิจากนางพราหมณกัญญากับขตัตยิกมุาร ควรจะไดน่ั้งรว่มกันหรอื  

กนิดืม่รว่มกันกับพวกพราหมณ์บา้งหรอืไม”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ความเป็นกษัตรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

  เขากราบทลูวา่ “ควรจะได ้ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ควรจะเชญิเขาใหม้าบรโิภคในงานเลีย้งเพือ่ผูต้าย งานมงคล งาน 

ยัญพธิหีรอืงานเลีย้งแขกเหรือ่บา้งหรอืไม”่ 

  “ควรเชญิใหม้าบรโิภค” 

  “พราหมณ์ควรจะบอกมนตรใ์หเ้ขาหรอืไม”่ 

  “ควรจะบอก” 

  “เขาควรถกูหา้มเกีย่วขอ้งกับสตรหีรอืไม”่ 

  “ไมค่วรถกูหา้ม” 

  “เขาควรจะไดรั้บอภเิษกเป็นกษัตรยิห์รอืไม”่ 

  “ไมค่วรจะไดรั้บ” 

  “ขอ้นัน้ เพราะเหตไุร” 

  “เพราะเขาไมบ่รสิทุธิข์า้งมารดา” 

  “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พราหมณกมุารในโลกนีอ้ยูร่ว่มกับ 

นางขตัตยิกัญญา จนมบีตุร บตุรทีเ่กดิจากนางขตัตยิกัญญากับพราหมณกมุาร 

ควรจะไดน่ั้งรว่มกันหรอืกนิดืม่รว่มกันกับพวกพราหมณ์บา้งหรอืไม่” 

  “ควรจะได ้ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ควรจะเชญิเขาใหม้าบรโิภคในงานเลีย้งเพือ่ผูต้าย งานมงคล งาน 

ยัญพธิ ีหรอืงานเลีย้งแขกเหรือ่บา้งหรอืไม”่ 

  “ควรเชญิใหม้าบรโิภค” 

  “พราหมณ์ควรจะบอกมนตรใ์หเ้ขาหรอืไม”่ 

  “ควรจะบอก” 

  “เขาควรถกูหา้มเกีย่วขอ้งกับสตรหีรอืไม”่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ความเป็นกษัตรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

  “ไมค่วรถกูหา้ม” 

  “เขาควรจะไดรั้บอภเิษกเป็นกษัตรยิห์รอืไม”่ 

  “ไมค่วรจะไดรั้บ” 

  “ขอ้นัน้ เพราะเหตไุร” 

  “เพราะเขาไมบ่รสิทุธิข์า้งบดิา” 

  [๒๗๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ เมือ่เทยีบหญงิกับหญงิ เทยีบ 

ชายกับชาย กษัตรยิพ์วกเดยีวเทา่นัน้ทีจั่ดวา่ประเสรฐิ พราหมณ์จัดวา่ต า่กวา่ เธอ 

เขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พวกพราหมณ์ในโลกนีโ้กนศรีษะพราหมณ์คนหนึง่แลว้ 

มอมดว้ยเถา้ เนรเทศออกจากแวน่แควน้หรอืจากเมอืงเพราะความผดิบางอยา่ง 

พราหมณ์คนนัน้ควรจะไดน่ั้งรว่มกันหรอืกนิดืม่รว่มกนักับพวกพราหมณ์บา้งหรอืไม่” 

  “ไมค่วรได ้ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ควรจะเชญิเขาใหม้าบรโิภคในงานเลีย้งเพือ่ผูต้าย งานมงคล งาน 

ยัญพธิ ีหรอืงานเลีย้งแขกเหรือ่บา้งหรอืไม”่ 

  “ไมค่วรเชญิใหม้าบรโิภค” 

  “พราหมณ์ควรจะบอกมนตรใ์หเ้ขาหรอืไม”่ 

  “ไมค่วรบอก” 

  “เขาควรถกูหา้มเกีย่วขอ้งกับสตรหีรอืไม”่ 

  “ควรถกูหา้ม” 

  “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พวกกษัตรยิใ์นโลกนีป้ลงพระเกศา 

กษัตรยิอ์งคห์นึง่แลว้มอมดว้ยเถา้ เนรเทศออกจากแวน่แควน้หรอืจากเมอืงเพราะ 

ความผดิบางอยา่ง กษัตรยิอ์งคนั์น้ควรจะไดน่ั้งรว่มกันหรอืกนิดืม่รว่มกันกับพวก 

พราหมณ์บา้งหรอืไม”่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ความเป็นกษัตรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

  “ควรจะได ้ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ควรจะเชญิเขาใหม้าบรโิภคในงานเลีย้งเพือ่ผูต้าย งานมงคล งาน 

ยัญพธิหีรอืงานเลีย้งแขกเหรือ่บา้งหรอืไม”่  

  “ควรเชญิใหม้าบรโิภค” 

  “พราหมณ์ควรจะบอกมนตรใ์หเ้ขาหรอืไม”่  

  “ควรจะบอก” 

  “เขาควรถกูหา้มเกีย่วขอ้งกับสตรหีรอืไม”่  

  “ไมค่วรถกูหา้ม” 

  [๒๗๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ กษัตรยิท์ีถ่กูกษัตรยิด์ว้ยกัน  

ปลงพระเกศา มอมดว้ยเถา้แลว้เนรเทศออกจากแวน่แควน้หรอืจากเมอืง ชือ่วา่เป็น 

ผูถ้งึความตกต า่อยา่งยิง่ กษัตรยิเ์มือ่ถงึความตกต า่อยา่งยิง่เชน่นี ้ก็ยังจัดวา่ประเสรฐิ 

อยู ่พราหมณ์ตา่งหากทีย่ังต า่กวา่ สมดังคาถาทีส่นังกมุารพรหมกลา่วไวว้า่ 

   ‘ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ  

   สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะจัดวา่เป็นผู ้

   ประเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย’์๑  

  อัมพัฏฐะ สนังกมุารพรหมกลา่วคาถานัน้ไวช้อบ ไมใ่ชไ่มช่อบ กลา่วไวถ้กูตอ้ง  

ไมใ่ชไ่มถ่กูตอ้ง มปีระโยชน ์ไมใ่ชไ่มม่ปีระโยชน ์เราเห็นดว้ยทเีดยีว แมเ้ราก็กลา่ว 

อยา่งเดยีวกันนีว้า่ 

   ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ  

   สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ จัดวา่เป็นผู ้

   ประเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย”์ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ม. ม. ๑๓/๓๐/๒๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

เรือ่งวชิาและจรณะ 

 

เร ือ่งวชิชาและจรณะ 

  [๒๗๘] อัมพัฏฐมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ก็จรณะนัน้เป็นอยา่งไร 

วชิชานัน้เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อัมพัฏฐะ ในวชิชาสมบตัแิละจรณสมบตัอิันเป็น 

คณุยอดเยีย่ม เขาไมอ่า้งชาต ิไมอ่า้งตระกลู หรอืไมอ่า้งความถอืตัววา่ ทา่นคูค่วรกับ 

เราหรอืทา่นไมคู่ค่วรกับเรา แตใ่นทีท่ีม่อีาวาหมงคล ววิาหมงคล หรอือาวาหมงคล 

และววิาหมงคล เขาจงึอา้งชาต ิอา้งตระกลู หรอือา้งความถอืตัววา่ ทา่นคูค่วรกับเรา 

หรอืทา่นไมคู่ค่วรกับเรา อมัพัฏฐะ ชนทีย่ดึตดิเพราะอา้งชาต ิยดึตดิเพราะอา้งตระกลู 

ยดึตดิเพราะอา้งความถอืตัวหรอืยดึตดิอยูก่ับอาวาหมงคลและววิาหมงคล ชือ่วา่ยัง 

อยูห่า่งไกลจากวชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอิันเป็นคณุยอดเยีย่ม อมัพัฏฐะ การ 

ท าใหแ้จง้วชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันเป็นคณุยอดเยีย่มยอ่มมไีดเ้พราะละการ 

ยดึตดิเพราะอา้งชาต ิการยดึตดิเพราะอา้งตระกลู การยดึตดิเพราะอา้งความถอืตัว 

และการยดึตดิอยูก่ับอาวาหมงคลและววิาหมงคลแลว้เทา่นัน้” 

  [๒๗๙] อัมพัฏฐมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม จรณะนัน้เป็นอยา่งไร 

วชิชานัน้เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์

ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๑ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูรมาใสไ่วใ้น 

ทีน่ี)้ 

  ภกิษุนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิาร 

ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ฯลฯ ขอ้นีจั้ดเป็นจรณะอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้ 

  ยังมอีกี อัมพัฏฐะ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายในมภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอัน 

เกดิจากสมาธอิยู ่ฯลฯ ขอ้นีจั้ดเป็นจรณะอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตรขอ้ ๑๙๐-๒๒๕ คอื เพิม่จูฬศลี มัชฌมิศลี มหาศลี อนิทรยีสังวร 

   สตสิัมปชญัญะ สันโดษ การละนวิรณ์ อปุมานวิรณ์ ๕ เขา้มา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ทางเสือ่ม ๔ ประการแหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตั ิ

  ยังมอีกี อัมพัฏฐะ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ ฯลฯ ขอ้นีจั้ดเป็นจรณะอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้ 

  ยังมอีกี อัมพัฏฐะ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

แลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ ฯลฯ 

ขอ้นีจั้ดเป็นจรณะอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้ 

หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไปเพือ่ 

ญาณทัสสนะ ฯลฯ ขอ้นีจั้ดเป็นวชิชาอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้ 

  ฯลฯ รูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไม ่

มกีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป ขอ้นีจั้ดเป็นวชิชาอยา่งหนึง่ของภกิษุนัน้๑ 

  อัมพัฏฐะ ทีแ่สดงมาทัง้หมดนี ้จัดเป็นวชิชา 

  อัมพัฏฐะ ภกิษุผูป้ฏบิัตเิชน่นีเ้รยีกวา่ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาบา้ง วา่ ผู ้

เพยีบพรอ้มดว้ยจรณะบา้ง วา่ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะบา้ง อัมพัฏฐะ 

วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอิยา่งอืน่ซึง่เหนอืกวา่และประณีตกวา่วชิชาสมบัตแิละ 

จรณสมบัตนิีไ้มม่อีกีแลว้ 

ทางเสือ่ม ๔ ประการแหง่วชิชาสมบตัแิละจรณสมบตั ิ

  [๒๘๐] อัมพัฏฐะ วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอิันยอดเยีย่มนี้มทีางเสือ่มอยู ่

๔ ประการ ๔ ประการอะไรบา้ง คอื 

   (๑)  สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้เมือ่ยังไมบ่รรลวุชิชาสมบัต ิ

         และจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้จงึหาบหิว้บรขิารดาบสเขา้ไปสู ่

         ราวป่าดว้ยตัง้ใจวา่จักบรโิภคผลไมห้ลน่ เขาตอ้งเป็นคนรับใช ้

         ของทา่นทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะโดยแท ้ขอ้นีเ้ป็นทาง 

         เสือ่มประการที ่๑ แหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอินัยอดเยีย่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตรขอ้ ๒๒๖-๓๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ทางเสือ่ม ๔ ประการแหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตั ิ

   (๒)  อกีอยา่งหนึง่ สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมือ่ยังไม ่

         บรรลวุชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ทัง้ไมส่ามารถจะ 

         หาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้จงึถอืเสยีมและตะกรา้เขา้ไปสูร่าวป่า 

         ดว้ยตัง้ใจวา่จักบรโิภคเหงา้ ราก และผลไม ้เขาตอ้งเป็นคนรับใช ้

         ของทา่นทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะโดยแท ้ขอ้นีเ้ป็นทาง 

         เสือ่มประการที ่๒ แหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอินัยอดเยีย่ม 

   (๓)  อกีอยา่งหนึง่ สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมือ่ยังไม ่

         บรรลวุชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ไมส่ามารถจะ 

         หาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้ทัง้ไมส่ามารถจะหาเหงา้ ราก และผลไม ้

         บรโิภคได ้จงึสรา้งเรอืนไฟไวใ้กลบ้า้นหรอืนคิมแลว้บชูาไฟอยู ่

         เขาตอ้งเป็นคนรับใชข้องทา่นทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

         โดยแท ้ขอ้นีเ้ป็นทางเสือ่มประการที ่๓ แหง่วชิชาสมบัตแิละ 

         จรณสมบัตอิันยอดเยีย่ม 

   (๔)  อกีอยา่งหนึง่ สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมือ่ยังไม ่

         บรรลวุชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ไมส่ามารถจะ 

         หาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้ไมส่ามารถหาเหงา้ ราก และผลไม ้

         บรโิภคได ้ทัง้ไมส่ามารถจะบชูาไฟได ้จงึสรา้งเรอืนมปีระต ู๔ 

         ดา้นไวท้ีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่แลว้พักอยูด่ว้ยตัง้ใจวา่ เราจะบชูา 

         ทา่นผูท้ีเ่ดนิทางมาจากทศิทัง้ ๔ ตามสตกิ าลัง ไมว่า่ผูนั้น้จะเป็น 

         สมณะหรอืพราหมณ์ก็ตาม เขาตอ้งเป็นคนรับใชข้องทา่นทีเ่พยีบ 

         พรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะโดยแท ้ขอ้นีเ้ป็นทางเสือ่มประการที ่

         ๔ แหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่ม 

  อัมพัฏฐะ วชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มมทีางเสือ่มอยู ่๔ ประการ 

นีแ้ล 

  [๒๘๑] อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอกับอาจารยย์อ่มปรากฏม ี

ในวชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนีบ้า้งหรอืไม”่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ทางเสือ่ม ๔ ประการแหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบตั ิ

  เขากราบทลูวา่ “ไมป่รากฏมเีลย ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้กับอาจารยป์ฏบิัตไิป 

ทางหนึง่ วชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนัน้อยูอ่กีทางหนึง่ ขา้พเจา้กับ 

อาจารยย์ังอยูห่า่งไกลจากวชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอกับ 

อาจารยเ์มือ่ยังไมบ่รรลวุชิชาสมบัตแิละจรณสมบตัอินัยอดเยีย่มนี ้ก็หาบหิว้บรขิาร 

ดาบสเขา้ไปสูร่าวป่าดว้ยตัง้ใจวา่จักบรโิภคผลไมห้ลน่ อยา่งนัน้หรอื” 

  “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย ทา่นพระโคดม” 

  “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอกับอาจารยเ์มือ่ยังไมบ่รรลวุชิชา- 

สมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ทัง้ไมส่ามารถจะหาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้ก็ 

ถอืเสยีมและตะกรา้เขา้ไปสูร่าวป่าดว้ยตัง้ใจวา่ จักบรโิภคเหงา้ ราก และผลไม ้อยา่ง 

นัน้หรอื” 

  “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย ทา่นพระโคดม” 

  “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอกับอาจารยเ์มือ่ยังไมบ่รรลวุชิชา 

สมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ไมส่ามารถจะหาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้ทัง้ไม่ 

สามารถจะหาเหงา้ ราก และผลไมบ้รโิภคได ้ก็สรา้งเรอืนไฟไวใ้กลบ้า้นหรอืนคิม 

แลว้บชูาไฟ อยา่งนัน้หรอื” 

  “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย ทา่นพระโคดม” 

  “อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอกับอาจารยเ์มือ่ยังไมบ่รรลวุชิชา 

สมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนี ้ไมส่ามารถจะหาผลไมท้ีห่ลน่บรโิภคได ้ไม ่

สามารถจะหาเหงา้ ราก และผลไมบ้รโิภคได ้ทัง้ไมส่ามารถจะบชูาไฟได ้ก็สรา้งเรอืน 

มปีระต ู๔ ดา้นไวท้ีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่แลว้พักอยูด่ว้ยตัง้ใจวา่ เราจะบชูาทา่นผูท้ี ่

เดนิทางมาจากทศิทัง้ ๔ ตามสตกิ าลัง ไมว่า่ผูนั้น้จะเป็นสมณะหรอืพราหมณ์ก็ตาม 

อยา่งนัน้หรอื” 

  “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย ทา่นพระโคดม” 

  [๒๘๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยเ์สือ่มจากวชิชา- 

สมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนีแ้ลว้ และยังเสือ่มเพราะมทีางเสือ่ม ๔ ประการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๙ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารย ์

แหง่วชิชาสมบัตแิละจรณสมบัตอิันยอดเยีย่มนีด้ว้ย ก็พราหมณ์โปกขรสาตผิู ้ 

เป็นอาจารยข์องเธอไดพ้ดูวา่ ‘สมณะโลน้บางเหลา่เป็นคนรับใช ้เป็นคนวรรณะ 

ต า่(กัณหโคตร) เกดิจากพระบาทของทา้วมหาพรหม ไมม่ปีระโยชนเ์ลยทีพ่วก 

พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทจะสนทนาดว้ย ตนเองก็ตกอยูใ่นความเสือ่ม บ าเพ็ญวชิชา- 

สมบัตแิละจรณสมบัตใิหบ้รบิรูณ์ไมไ่ด ้อัมพัฏฐะ เธอจงดคูวามผดิของพราหมณ์  

โปกขรสาตผิูเ้ป็นอาจารยข์องเธอวา่มเีพยีงไร  

ฤๅษผีูเ้ป็นบรูพาจารย ์

  [๒๘๓] อัมพัฏฐะ ถงึพราหมณ์โปกขรสาตปิกครองเมอืงทีพ่ระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลพระราชทานให ้พระเจา้ปเสนทโิกศลก็ยังไมโ่ปรดใหเ้ขาเขา้เฝ้าเฉพาะพระพักตร ์ 

เวลาจะทรงปรกึษาก็ทรงปรกึษานอกพระวสิตูร ท าไม ทา้วเธอจงึไมโ่ปรดใหเ้ขาเขา้ 

เฝ้าเฉพาะพระพักตร ์ทัง้ ๆ ทีเ่ขาไดรั้บพระราชทานภกิษาหารอันชอบธรรมเลา่ อัมพัฏฐะ  

เธอจงดคูวามผดิของพราหมณ์โปกขรสาตผิูเ้ป็นอาจารยข์องเธอวา่มเีพยีงไร  

  [๒๘๔] อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชา้ง 

ทรงมา้หรอืประทับอยูบ่นรถพระทีน่ั่ง จะทรงปรกึษาราชกจิบางเรือ่งกับมหาอ ามาตย ์

หรอืพระบรมวงศานุวงศแ์ลว้เสด็จจากทีนั่น้ไปประทับ ณ ทีแ่หง่หนึง่ ตอ่มา ศทูร 

หรอืจัณฑาลพงึมายนืปรกึษาอยา่งเดยีวกัน ณ ทีนั่น้วา่ ‘พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสอยา่ง  

นี ้ๆ’ เขาเพยีงพดูไดเ้หมอืนทีพ่ระราชาตรัสหรอืปรกึษาไดเ้หมอืนอยา่งทีพ่ระราชาทรง  

ปรกึษา ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จะจัดวา่เขาเป็นพระราชาหรอืราชอ ามาตยไ์ดห้รอืไม”่  

  เขากราบทลูวา่ “ไมไ่ดเ้ลย ทา่นพระโคดม” 

  [๒๘๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัมพัฏฐะ เธอก็เป็นอยา่งนัน้เหมอืนกัน  

พวกฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ คอื ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษี  

วามเทวะ ฤๅษีเวสสามติร ฤๅษียมตัคค ิฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ  

ฤๅษีกัสสปะ ฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตรบ์อกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ในเวลานีข้ับ  

ตามกลอ่มตามซึง่บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไว ้รวบรวมไว ้กลา่วไดถ้กูตอ้งตาม 

ทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้เพยีงคดิวา่ ‘เรากับอาจารยเ์รยีน 

มนตรข์องทา่นเหลา่นัน้’ เธอจักไดช้ือ่วา่เป็นฤๅษีหรอืผูป้ฏบิัตเิพือ่เป็นฤๅษีเพราะเหต ุ

เพยีงเทา่นัน้ น่ันไมใ่ชฐ่านะทีจ่ะเป็นไปได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

ฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารย ์

  [๒๘๖] อัมพัฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอไดฟั้งพราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ 

ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยเ์ลา่กันมาอยา่งไร พวกฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ 

คอื ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามติร ฤๅษียมตัคค ิฤๅษีอังครีส 

ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ ฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตรบ์อกมนตร ์

ทีพ่วกพราหมณ์ในเวลานี้ขบัตามกลอ่มตามซึง่บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไว ้

รวบรวมไว ้กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้

ฤๅษีเหลา่นัน้อาบน ้าทาตัวเรยีบรอ้ย แตง่ผมและหนวด ประดับพวงดอกไม ้นุ่งหม่ผา้ 

ขาว บ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ เหมอืนเธอกับอาจารยใ์นเวลานีห้รอืไม่” 

  เขากราบทลูวา่ “ไมเ่หมอืนเลย ทา่นพระโคดม” 

  “ฯลฯ ฤๅษีเหลา่นัน้บรโิภคขา้วสาลทีีเ่ก็บกากแลว้ มแีกงและกับหลายอยา่ง 

เหมอืนเธอกับอาจารยใ์นเวลานีห้รอืไม”่ 

  “ไมเ่หมอืนเลย ทา่นพระโคดม” 

  “ฯลฯ ฤๅษีเหลา่นัน้บ าเรออยูด่ว้ยนางงามผูม้รีปูรา่งออ่นชอ้ย ตกแตง่ดว้ยผา้ 

โพกศรีษะ เหมอืนเธอกับอาจารยใ์นเวลานีห้รอืไม”่ 

  “ไมเ่หมอืนเลย ทา่นพระโคดม” 

  “ฯลฯ ฤๅษีเหลา่นัน้ใชร้ถเทยีมมา้หางตัด ใชป้ฏักดา้มยาวแทงสตัวพ์าหนะหอ้ 

ไป เหมอืนเธอกับอาจารยใ์นเวลานีห้รอืไม่” 

  “ไมเ่หมอืนเลย ทา่นพระโคดม” 

  “ฯลฯ ฤๅษีเหลา่นัน้ใชบ้รุุษขดักระบี ่รักษาเชงิเทนิแหง่นครมคีลูอ้มรอบ ลงลิม่ 

เหมอืนเธอกับอาจารยใ์นเวลานีห้รอืไม”่ 

  “ไมเ่หมอืนเลย ทา่นพระโคดม” 

  “ฯลฯ อัมพัฏฐะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ เธอกับอาจารยไ์มใ่ชฤ่ๅษี ไมใ่ชผู่ ้

ปฏบิัตเิพือ่เป็นฤๅษี อัมพัฏฐะ ผูม้คีวามเคลอืบแคลงสงสยัในเราก็จงถาม เราจัก 

อธบิายใหฟั้ง” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

อัมพัฏมาณพกลับไปรายงานพราหมณ์โปกขรสาต ิ

 

ทรงแสดงลกัษณะมหาบรุษุ ๒ ประการ 

  [๒๘๗] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากพระวหิารทรงจงกรมอยู ่แม ้

อัมพัฏฐมาณพก็ออกจากพระวหิารเดนิจงกรมอยูเ่หมอืนกัน ขณะทีเ่ขาเดนิตามพระ 

ผูม้พีระภาคอยู ่ไดส้งัเกตดลูักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ ในพระวรกายของพระ 

ผูม้พีระภาค ไดเ้ห็นลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการโดยสว่นมาก เวน้อยู ่๒ ประการ 

คอื พระคยุหฐานซึง่เรน้อยูใ่นฝัก กับพระชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมเ่ชือ่ 

สนทิใจ 

  [๒๘๘] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารวิา่ ‘อัมพัฏฐมาณพนีเ้ห็น 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการของเราโดยสว่นมาก เวน้อยู ่๒ ประการคอื คยุหฐาน 

ซึง่เรน้อยูใ่นฝัก กับชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมเ่ชือ่สนทิใจ’ ทันใดนัน้ 

พระผูม้พีระภาคทรงบันดาลอทิธาภสิงัขารใหเ้ขามองเห็นพระคยุหฐานซึง่เรน้อยูใ่นฝัก 

และทรงแลบพระชวิหาสอดเขา้ชอ่งพระกรรณทัง้ ๒ ขา้งกลับไปมา สอดเขา้ชอ่งพระ 

นาสกิทัง้ ๒ ขา้งกลับไปมาแผปิ่ดจนมดิมณฑลพระนลาฏ 

  อัมพัฏฐมาณพคดิวา่ ‘พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ 

ประการครบถว้น ไมใ่ชไ่มค่รบถว้น’ จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระ 

โคดม บัดนี ้ขา้พเจา้ขอลากลับ เพราะมกีจิมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอเธอจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ อัมพัฏฐะ” 

  ทนัีน้ อัมพัฏฐมาณพไดข้ึน้รถเทยีมมา้จากไป 

อมัพฏัฐมาณพกลบัไปรายงานพราหมณ์โปกขรสาต ิ

  [๒๘๙] สมัยนัน้ พราหมณ์โปกขรสาตลิกุออกมาน่ังคอยอัมพัฏฐมาณพอยู ่ณ 

อารามของตนพรอ้มกับคณะพราหมณ์หมูใ่หญ ่ฝ่ายอัมพัฏฐมาณพขบัยานพาหนะ 

ไปทางอารามของตนจนสดุทางทีย่านพาหนะจะเขา้ไปได ้จงึลงเดนิเขา้ไปหา 

พราหมณ์โปกขรสาต ิกราบแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร 

  [๒๙๐] พราหมณ์โปกขรสาตถิามอัมพัฏฐมาณพวา่ “พอ่อัมพัฏฐะ เธอไดเ้ห็น 

ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้แลว้หรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พราหมณ์โปกขรสาตเิขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

  เขาตอบวา่ “ไดเ้ห็นแลว้ ขอรับ” 

  “กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลยหรอื 

ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลยหรอื” 

  “ขอรับ กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

เลย ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลย ทัง้ยังทรงประกอบดว้ย 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการครบถว้น ไมใ่ชไ่มค่รบถว้น” 

  “เธอไดส้นทนากับพระสมณโคดมบา้งหรอืไม”่ 

  “ไดส้นทนา ขอรับ” 

  พราหมณ์โปกขรสาตถิามวา่ “เธอไดส้นทนากับพระสมณโคดมวา่อยา่งไรบา้ง” 

  อัมพัฏฐมาณพจงึไดเ้ลา่เรือ่งเทา่ทีต่นสนทนากับพระผูม้พีระภาคใหพ้ราหมณ์ 

โปกขรสาตทิราบทกุประการ 

  [๒๙๑] เมือ่อัมพัฏฐมาณพเลา่ใหฟั้งอยา่งนี ้พราหมณ์โปกขรสาตกิลา่ววา่ 

“โธเ่อย๋ พอ่บัณฑติผูพ้หสูตูทรงไตรเพทของเรา หลังจากตายแลว้คนจะไปบังเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ก็เพราะคนผูป้ระพฤตปิระโยชนเ์ชน่นี ้เธอพดูกระทบ 

ทา่นพระโคดมอยา่งนี ้ๆ แตก่ลับถกูทา่นพระโคดมยกเอาพวกเราเป็นตัวอยา่ง 

เปรยีบเทยีบอยา่งนี ้ๆ โธเ่อย๋ พอ่บัณฑติผูพ้หสูตูทรงไตรเพทของเรา หลังจากตาย 

แลว้คนจะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ก็เพราะคนผูป้ระพฤตปิระโยชน์ 

เชน่นี”้ โกรธเคอืง ไมพ่อใจ จงึเตะอัมพัฏฐมาณพจนลม้กลิง้ ทัง้อยากเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคในเวลานัน้ทเีดยีว 

พราหมณ์โปกขรสาตเิขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

  [๒๙๒] พราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับพราหมณ์โปกขรสาตวิา่ “วนันีเ้กนิเวลา 

ทีจ่ะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมเสยีแลว้ รอพรุง่นีค้อ่ยไปเถดิทา่นโปกขรสาต”ิ 

  ตอ่มา พราหมณ์โปกขรสาตสิัง่ใหจั้ดเตรยีมของขบฉันอันประณีตไวใ้นนเิวศน์ 

ของตน แลว้ขึน้ยานพาหนะเดนิทางออกจากเมอืงอกุกัฏฐะ เมือ่ยังตามคบเพลงิอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พราหมณ์โปกขรสาตเิขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ขบัยานพาหนะตรงไปยังราวป่าอจิฉานังคลวนั เมือ่เขา้ไปจนสดุทางยานพาหนะจงึ 

ลงเดนิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ สนทนากับพระผูม้พีระภาคพอคุน้เคย 

แลว้ จงึน่ังลง ณ ทีส่มควร 

  [๒๙๓] พราหมณ์โปกขรสาตน่ัิงเรยีบรอ้ยแลว้ไดท้ลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม 

อัมพัฏฐมาณพศษิยข์องขา้พเจา้ไดม้าทีน่ีห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เขามาทีน่ี ่พราหมณ์” 

  เขาทลูถามวา่ “พระองคไ์ดส้นทนากับเขาบา้งหรอืไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เราไดส้นทนากับเขา พราหมณ์” 

  เขาทลูถามวา่ “พระองคไ์ดส้นทนากับเขาวา่อยา่งไรบา้ง” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเลา่เรือ่งเทา่ทีพ่ระองคท์รงสนทนากับอัมพัฏฐมาณพให ้

พราหมณ์โปกขรสาตทิราบทกุประการ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พราหมณ์โปกขรสาตไิดก้ราบทลูวา่ “ทา่น 

พระโคดม อมัพัฏฐมาณพเป็นคนโง ่โปรดยกโทษใหเ้ขาเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอใหอ้ัมพัฏฐมาณพจงมคีวามสขุเถดิ พราหมณ์” 

  [๒๙๔] ครัง้นัน้ พราหมณ์โปกขรสาตไิดส้งัเกตดลูกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ 

ประการในพระวรกายของพระผูม้พีระภาค ไดเ้ห็นลกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

โดยสว่นมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื พระคยุหฐานซึง่เรน้อยูใ่นฝักกับพระชวิหาใหญ ่

จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมเ่ชือ่สนทิใจ 

  [๒๙๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารวิา่ ‘พราหมณ์โปกขรสาตนิี ้

เห็นลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการของเราโดยสว่นมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื 

คยุหฐานซึง่เรน้อยูใ่นฝักกบัชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมเ่ชือ่สนทิใจ’ ทันใด 

นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงบันดาลอทิธาภสิงัขารใหเ้ขามองเห็นพระคยุหฐานซึง่เรน้อยู ่

ในฝัก และทรงแลบพระชวิหาสอดเขา้ชอ่งพระกรรณทัง้ ๒ ขา้งกลับไปมา สอดเขา้ 

ชอ่งพระนาสกิทัง้ ๒ ขา้งกลับไปมาแผปิ่ดจนมดิมณฑลพระนลาฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๒๙๖] พราหมณ์โปกขรสาตคิดิวา่ ‘พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะ 

มหาบรุษุ ๓๒ ประการครบถว้น ไมใ่ชไ่มค่รบถว้น’ จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของขา้พเจา้ในวนันีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  [๒๙๗] ทนัีน้ พราหมณ์โปกขรสาตทิราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับ 

นมินตแ์ลว้จงึกราบทลูภัตกาลวา่ “ทา่นพระโคดม ไดเ้วลาแลว้ ภัตตาหารเสร็จแลว้” 

  ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไป 

ยังนเิวศนข์องพราหมณ์โปกขรสาตพิรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ประทับน่ังบนอาสนะทีป่ไูว ้

พราหมณ์โปกขรสาตไิดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

อิม่หน าดว้ยตนเอง และพวกมาณพก็ไดป้ระเคนภกิษุสงฆเ์ชน่กัน เมือ่พระผูม้พีระ 

ภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ ์พราหมณ์โปกขรสาตจิงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ด 

ทีห่นึง่ ซึง่ต า่กวา่ 

  [๒๙๘] พระผูม้พีระภาคตรัสอนุปพุพกีถา คอื ทรงประกาศเรือ่งทาน เรือ่งศลี 

เรือ่งสวรรค ์เรือ่งโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่กาม และอานสิงสใ์น 

การออกบวช แกพ่ราหมณ์โปกขรสาตซิ ึง่น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร เมือ่ทรงทราบวา่ 

พราหมณ์โปกขรสาตมิจีติควรบรรลธุรรม สงบ ออ่น ปราศจากนวิรณ์ เบกิบาน 

ผอ่งใส จงึทรงประกาศสามกุกังสกิเทศนา๑ คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค ธรรมจักษุ 

อันไรธ้ลุคีอืกเิลส ปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แกพ่ราหมณ์โปกขรสาตบินทีน่ั่งน่ันเองวา่ 

‘สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดลว้นดับไปเป็นธรรมดา’ 

เปรยีบเหมอืนผา้ขาวสะอาดปราศจากมลทนิควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๒๙๙] ล าดับนัน้ พราหมณ์โปกขรสาตเิห็นธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม หยั่งลง 

สูธ่รรม หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีใน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธองคท์รงยกขึน้แสดงเอง โดยไมม่ผีูท้ลูอาราธนา หรอืทลูถาม (ท.ีส.ีอ. ๒๙๘/ 

   ๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๓.อัมพัฏฐสตูร] 

พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอบุาสก 

หลัก ค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม 

ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระ 

โคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการ 

ตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง 

หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พระองคน์ีพ้รอ้มดว้ย 

บตุรภรรยา บรวิาร และมติรสหาย ขอถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึ 

สรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขอทา่นพระโคดมจงเสด็จเขา้ไปสูโ่ปกขร- 

สาตติระกลู เหมอืนดังทีเ่สด็จเขา้ไปสูต่ระกลูอบุาสกอืน่ ๆ ในเมอืงอกุกัฏฐะ เหลา่ 

มาณพหรอืมาณวกิาในโปกขรสาตติระกลูจักไหว ้ลกุรับ ถวายอาสนะและน ้า จักท า 

จติใหเ้ลือ่มใส ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุแกพ่วกเขาตลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ทา่นกลา่วดแีลว้” 

อมัพฏัฐสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

เรือ่งพราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปา 

 

๔. โสณทณัฑสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โสณทณัฑะ 

 

เร ือ่งพราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจมัปา 

  [๓๐๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้อังคะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู ่

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึกรงุจัมปา ประทับอยูใ่กลส้ระโบกขรณีคัคครา 

  สมัยนัน้ พราหมณ์โสณทัณฑะปกครองกรงุจัมปา ซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้ง 

มากมาย มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระ 

เจา้พมิพสิารจอมทัพมคธพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย (สว่นพเิศษ) 

  [๓๐๑] พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปาไดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นพระสมณโคดม 

เป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้อังคะ  

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึกรงุจัมปาโดยล าดับ  

ประทับอยูใ่กลส้ระโบกขรณีคัคคราในกรงุจัมปา ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ัน 

งามขจรไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ 

ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก  

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย  

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก  

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ย  

พระองคเ์องแลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ ม ี

ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้  

อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้ 

เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ตอ่มา พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปา ออกจากกรงุจัมปาเดนิรวมกันเป็น 

หมูไ่ปยังสระโบกขรณีคัคครา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

ความเป็นผูด้ขีองพราหมณ์โสณทัณฑะ 

  [๓๐๒] สมัยนัน้ พราหมณ์โสณทัณฑะพักผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้ 

บน มองเห็นพราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปาซึง่ลว้นออกจากกรงุจัมปาเดนิรวม 

กันเป็นหมูไ่ปยังสระโบกขรณีคัคครา จงึเรยีกอ ามาตยท์ีป่รกึษามาถามวา่ “พอ่ 

อ ามาตย ์พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปา ออกจากกรงุจัมปาเดนิรวมกันเป็นหมู่ 

ไปยังสระโบกขรณีคัคคราท าไมกัน” 

  อ ามาตยท์ีป่รกึษาตอบวา่ “ทา่นขอรับ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จ 

ออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้องัคะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ 

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึกรงุจัมปาโดยล าดบั ประทับอยูใ่กลส้ระโบกขรณี 

คัคคราในกรงุจัมปา ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์นังามขจรไปอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ คนเหลา่นัน้พากันไปเขา้เฝ้าทา่นพระโคดมนัน้” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกลา่ววา่ “พอ่อ ามาตย ์ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงไปหาพวก 

พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปา ครัน้แลว้จงบอกอยา่งนีว้า่ ทา่นขอรับ พราหมณ์ 

โสณทัณฑะพดูวา่ ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น พราหมณ์โสณทัณฑะจะไป 

เขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ย” 

  อ ามาตยท์ีป่รกึษารับค าของพราหมณ์โสณทัณฑะแลว้ เขา้ไปหาพวกพราหมณ์ 

และคหบดชีาวกรงุจัมปา ครัน้แลว้ก็บอกวา่ “ทา่นขอรับ พราหมณ์โสณทัณฑะ 

พดูวา่ ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น พราหมณ์โสณทัณฑะจะไปเขา้เฝ้าพระ 

สมณโคดมดว้ย” 

ความเป็นผูด้ขีองพราหมณ์โสณทณัฑะ 

  [๓๐๓] เวลานัน้ พราหมณ์ตา่งถิน่ ๕๐๐ คน มธีรุะเดนิทางมาพักอยูใ่น 

กรงุจัมปา พอไดฟั้งวา่ ‘พราหมณ์โสณทัณฑะจักไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ย’ จงึพา 

กันเขา้ไปหาพราหมณ์โสณทัณฑะแลว้ถามวา่ “ทา่นโสณทัณฑะจักไปเขา้เฝ้า 

พระสมณโคดมจรงิหรอื” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะตอบวา่ “ใช ่เราคดิจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

ความเป็นผูด้ขีองพราหมณ์โสณทัณฑะ 

  พวกพราหมณ์หา้มวา่ “ทา่นโสณทัณฑะอยา่ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

เลย ทา่นโสณทัณฑะไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม ถา้ไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

เกยีรตยิศของทา่นโสณทัณฑะจะเสือ่มเสยี เกยีรตยิศของพระสมณโคดมจะเจรญิ 

รุง่เรอืงยิง่ขึน้ ดว้ยเหตนุี ้ทา่นโสณทัณฑะจงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระ 

สมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่นโสณทัณฑะ เพราะวา่ ท่านโสณทัณฑะ 

เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่ 

บรรพบรุษุ๑ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ดว้ยเหตนุี ้ทา่น 

โสณทัณฑะจงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จ 

มาหาทา่นโสณทัณฑะ 

  อนึง่ ทา่นโสณทัณฑะเป็นคนมั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯ เป็นผูค้ง 

แกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพทพรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์

อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์รูต้ัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละ 

ลักษณะมหาบรุษุ ฯลฯ เป็นผูม้รีปูงามน่าดนู่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุ 

พรหม มกีายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก ฯลฯ เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ 

ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ ฯลฯ เป็นผูม้วีาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค า 

ออ่นหวานอยา่งชาวเมอืง นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ เป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์อง 

หมูช่น สอนมนตรแ์กม่าณพ ๓๐๐ คน เหลา่มาณพผูต้อ้งการมนตรจ์ านวนมาก 

จากทศิทางตา่งชนบทพากันมาเรยีนมนตรใ์นส านักของทา่นโสณทัณฑะ ฯลฯ ทา่น 

โสณทัณฑะเป็นคนแกค่นเฒา่เป็นผูใ้หญ ่มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยั 

มามาก สว่นพระสมณโคดมเป็นคนหนุ่ม บวชแตย่ังหนุ่ม ฯลฯ ทา่นโสณทัณฑะ 

เป็นผูท้ีพ่ระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธและพราหมณโ์ปกขรสาตสิกัการะ เคารพ นับถอื 

บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ 

  ทา่นโสณทัณฑะปกครองกรงุจัมปา ซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย ม ี

พชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพมคธพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย ดว้ยเหตนุี ้ทา่นโสณทัณฑะ 

จงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่น 

โสณทัณฑะ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วธินัีบล าดับบรรพบรุษุแบบหนึง่ เพือ่แสดงความบรสิทุธิข์องวงศส์กลุ โดยนับจากปัจจุบันขึน้ไป ๗ ชัน้ 

   (ท.ีส.ีอ. ๓๐๓/๒๕๒-๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพทุธคณุ 

 

พราหมณ์โสณทณัฑะแสดงพระพทุธคณุ 

  [๓๐๔] เมือ่พวกพราหมณ์กลา่วอยา่งนี ้พราหมณ์โสณทัณฑะไดก้ลา่ววา่ 

“ทา่นทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นโปรดฟังเราบา้ง เรานีแ่หละควรไปเขา้เฝ้าทา่น 

พระโคดม ทา่นพระโคดมไมค่วรเสด็จมาหาเรา ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดมทรงเป็น 

ผูม้พีระชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนน ีทรงถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ ี

ตลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ดว้ยเหต ุ

นี ้ทา่นพระโคดมจงึไมค่วรเสด็จมาหาเรา เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าทา่นพระโคดม 

  ทา่นทัง้หลาย ขา่ววา่ พระสมณโคดมทรงละพระประยรูญาตผินวชแลว้ ฯลฯ 

ทรงสละทรัพยส์นิเงนิทองมากมายทัง้ทีฝั่งอยูใ่นพืน้ดนิและในอากาศผนวชแลว้ ฯลฯ 

พระสมณโคดมก าลังหนุ่มแน่นมพีระเกศาด าสนทิ ทรงพระเจรญิอยูใ่นปฐมวยัเสด็จ 

ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ ฯลฯ เมือ่พระชนกพระชนนไีมท่รง 

ปรารถนา(จะใหเ้สด็จออกผนวช) มนี ้าพระเนตรชุม่พระพักตรท์รงกันแสงอยู ่พระ 

สมณโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมสัสแุลว้ครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออกจาก 

พระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ ฯลฯ พระสมณโคดมมพีระรปูงดงามน่าดนู่าเลือ่มใส 

มพีระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุพรหม มพีระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็น 

ยากนัก ฯลฯ พระสมณโคดมทรงมอีรยิศลี มศีลีทีเ่ป็นกศุล ประกอบดว้ยศลีทีเ่ป็น 

กศุล ฯลฯ มพีระวาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค าออ่นหวาน อยา่งชาว 

เมอืง นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ ทรงเป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์องหมูช่นมากมาย ฯลฯ 

ทรงสิน้กามราคะไมป่ระดบัตกแตง่ ฯลฯ ทรงเป็นกรรมวาท ีกริยิวาท ีไมท่รง 

มุง่รา้ยตอ่พราหมณ์ ฯลฯ ผนวชแลว้จากตระกลูสงูคอืขตัตยิตระกลูอันบรสิทุธิ ์ฯลฯ 

ผนวชแลว้จากตระกลูมั่งคัง่มทีรัพยม์ากมโีภคะมาก ฯลฯ ประชาชนตา่งบา้นตา่ง 

เมอืงพากันมาทลูถามปัญหาพระสมณโคดม ฯลฯ ทวยเทพหลายพันองคถ์วายชวีติ 

ขอถงึพระสมณโคดมเป็นทีพ่ ึง่ ฯลฯ พระสมณโคดมทรงมพีระกติตศิัพทอ์ันงามขจร 

ไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็น 

สารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค ฯลฯ พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ย 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ ฯลฯ ทรงมปีกตติรัสเชือ้เชญิ ตรัสผกูมติรไมตร ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพทุธคณุ 

ออ่นหวาน ไมท่รงสยิว้พระพักตร ์ทรงเบกิบาน มักตรัสทักทายกอ่น ฯลฯ ทรงเป็น 

ผูท้ีบ่รษัิท ๔๑ สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ เทวดาและมนุษย ์

มากมายเลือ่มใสพระสมณโคดม ฯลฯ พวกอมนุษยย์อ่มไมเ่บยีดเบยีนมนุษยใ์นหมู่ 

บา้นหรอืนคิมทีพ่ระสมณโคดมทรงพ านักอยู ่ฯลฯ พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหนา้ 

ทรงเป็นคณาจารย ์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ทรงเป็นผูย้อดเยีย่มกวา่เจา้ลัทธอิืน่ ๆ ไม่ 

ทรงรุง่เรอืงพระยศเหมอืนพวกสมณพราหมณ์ทีรุ่ง่เรอืงยศ ทีแ่ทท้รงรุง่เรอืงพระยศ 

เพราะทรงมวีชิชาและจรณะอันยอดเยีย่ม ฯลฯ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ 

พรอ้มทัง้พระราชโอรส พระมเหส ีขา้ราชบรพิารและหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบชวีติถงึพระ 

สมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ พระเจา้ปเสนทโิกศล พรอ้มทัง้พระราชโอรส พระมเหส ี

ขา้ราชบรพิารและหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ 

พราหมณ์โปกขรสาต ิพรอ้มทัง้บตุร ภรรยา ขา้ราชการ และหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบ 

ชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ พระสมณโคดมทรงเป็นผูท้ีพ่ระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพมคธทรงสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ ทรงเป็นผูท้ีพ่ระเจา้ 

ปเสนทโิกศลทรงสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ ทรงเป็นผูท้ีพ่ราหมณ์ 

โปกขรสาตสิกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ 

  พระสมณโคดมเสด็จถงึกรงุจัมปาโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ รมิสระโบกขรณี- 

คัคครา ในกรงุจัมปา ทา่นทัง้หลาย สมณพราหมณ์ทีม่าสูเ่ขตหมูบ่า้นของเราจัดวา่ 

เป็นแขกของเรา ซึง่พวกเราควรสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา และนอบนอ้ม พระ 

สมณโคดมเสด็จมาถงึกรงุจัมปาโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ รมิสระโบกขรณีคัคครา 

ในกรงุจัมปา พระสมณโคดมจงึจัดเป็นแขกของเราทีพ่วกเราควรสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูา และนอบนอ้ม ฯลฯ ดว้ยเหตนุี ้พระสมณโคดมจงึไมค่วรเสด็จมาหา 

เรา เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม เราทราบพระคณุของพระสมณโคดม 

เพยีงเทา่นี ้แตพ่ระสมณโคดมไมใ่ชว่า่จะมพีระคณุเพยีงเทา่นี ้แทจ้รงิแลว้ พระ 

สมณโคดมมพีระคณุนับประมาณมไิด”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในทีน่ีห้มายถงึ ผูเ้ขา้เฝ้าโดยทั่วไป มอียู ่๔ จ าพวก คอื ขัตตยิบรษัิท พราหมณบรษัิท คหบดบีรษัิทและ 

   สมณบรษัิท 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

ความค านงึของพราหมณ์โสณทัณฑะ 

  [๓๐๕] เมือ่พราหมณ์โสณทัณฑะกลา่วอยา่งนี ้พราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่ววา่ 

“ทา่นโสณทัณฑะกลา่วยกยอ่งพระสมณโคดมถงึเพยีงนี ้ถงึหากทา่นพระโคดม 

พระองคนั์น้จะประทับอยูไ่กลจากทีน่ีต่ัง้ ๑๐๐ โยชน ์ก็สมควรอยูท่ีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธา 

จะไปเขา้เฝ้า แมจ้ะตอ้งขนเสบยีงไปก็ควร” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกลา่ววา่ “ถา้อยา่งนัน้ พวกเราทัง้หมดจักไปเขา้เฝ้าพระ 

สมณโคดมดว้ยกัน” 

ความคดิค านงึของพราหมณ์โสณทณัฑะ 

  [๓๐๖] ตอ่มา พราหมณ์โสณทัณฑะพรอ้มดว้ยคณะพราหมณ์หมูใ่หญเ่ขา้ไป 

ถงึสระโบกขรณีคัคครา เมือ่ผา่นราวป่าไป เขาเกดิความคดิค านงึวา่ ‘ถา้เราจะถาม 

ปัญหากับพระสมณโคดม หากพระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ พราหมณ์ ปัญหาขอ้นี้ 

ทา่นไมค่วรถามอยา่งนี ้ทีถ่กู ควรจะถามอยา่งนี ้บรษัิทก็จะดหูมิน่เราเพราะเหตนัุน้ 

วา่ พราหมณ์โสณทัณฑะโงเ่ขลา ไมอ่าจแยกแยะตัง้ค าถามกับพระสมณโคดมได ้ผู ้

ถกูบรษัิทดหูมิน่จะพงึเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศก็จะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศเราจงึม ี

โภคสมบัต ิถา้พระสมณโคดมจะถามปัญหากับเรา และเราตอบไมถ่กูพระทัยของ 

พระสมณโคดม หากพระสมณโคดมจะตรัสอยา่งนีว้า่ พราหมณ์ ปัญหาขอ้นีท้า่นไม่ 

ควรตอบอยา่งนี ้ทีถ่กู ควรตอบอยา่งนี ้บรษัิทก็จะดหูมิน่เราเพราะเหตนัุน้วา่ 

พราหมณ์โสณทัณฑะโงเ่ขลา ไมอ่าจตอบปัญหาใหถ้กูพระทัยของพระสมณโคดมได ้

ผูถ้กูบรษัิทดหูมิน่จะพงึเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศก็จะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศเราจงึม ี

โภคสมบัต ิอนึง่ เราเขา้มาใกลถ้งึเพยีงนีแ้ลว้ ยังไมทั่นไดเ้ฝ้าเลย แตค่ดิจะกลับ 

บรษัิทก็จะดหูมิน่เราเพราะเหตนัุน้วา่ พราหมณ์โสณทัณฑะโงเ่ขลา ถอืตัวมาก 

ขลาดกลัว ไมอ่าจเขา้เฝ้าพระสมณโคดมได ้เขา้มาใกลถ้งึเพยีงนีแ้ลว้ ยังไมทั่นไดเ้ฝ้า 

เลย ไฉนจงึกลับเสยีเลา่ ผูถ้กูบรษัิทดหูมิน่จะพงึเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศก็จะเสือ่ม 

โภคสมบัต ิเพราะมยีศ เราจงึมโีภคสมบัต’ิ 

  [๓๐๗] ล าดับนัน้ พราหมณ์โสณทัณฑะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนากับพระผูม้พีระภาค ครัน้สนทนาพอคุน้เคยกันดแีลว้จงึน่ังลง ณ ทีส่มควร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

ขอ้บัญญัตวิา่เป็นพราหมณ์ 

ฝ่ายพราหมณ์และคหบดชีาวกรงุจัมปา บางพวกกราบพระผูม้พีระภาค บางพวก 

สนทนา บางพวกไหวไ้ปทางพระผูม้พีระภาค บางพวกประกาศชือ่และตระกลู บาง 

พวกนิง่เฉยแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  [๓๐๘] ขณะนัน้ พราหมณ์โสณทัณฑะน่ังวติกถงึแตเ่รือ่งนีว้า่ ‘ถา้เราจะถาม 

ปัญหากับพระสมณโคดม หากพระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ พราหมณ์ ปัญหาขอ้ 

นีท้า่นไมค่วรถามอยา่งนี ้ทีถ่กู ควรจะถามอยา่งนี ้บรษัิทก็จะดหูมิน่เราเพราะเหตุ 

นัน้วา่ พราหมณ์โสณทัณฑะโงเ่ขลา ไมอ่าจแยกแยะตัง้ค าถามกับพระสมณโคดมได ้

ผูถ้กูบรษัิทดหูมิน่จะพงึเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศก็จะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศเราจงึม ี

โภคสมบัต ิถา้พระสมณโคดมจะถามปัญหากับเรา และเราตอบไมถ่กูพระทัยของ 

พระสมณโคดม หากพระสมณโคดมจะตรัสอยา่งนีว้า่ พราหมณ์ ปัญหาขอ้นีท้า่น 

ไมค่วรตอบอยา่งนี ้ทีถ่กู ควรตอบอยา่งนี ้บรษัิทก็จะดหูมิน่เราเพราะเหตนัุน้วา่ 

พราหมณ์โสณทัณฑะโงเ่ขลา ไมอ่าจตอบปัญหาใหถ้กูพระทัยของพระสมณโคดมได ้

ผูถ้กูบรษัิทดหูมิน่จะพงึเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศก็จะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศเราจงึม ี

โภคสมบัต ิโอหนอ ขอใหพ้ระสมณโคดมตรัสถามปัญหากับเราเรือ่งไตรเพทอนัเป็น 

ความรูข้องอาจารยเ์รา เราจะตอบใหถ้กูพระทัยของพระสมณโคดมได’้ 

ขอ้บญัญตัวิา่เป็นพราหมณ์ 

  [๓๐๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของเขาดว้ยพระทัย 

ทรงพระด ารวิา่ ‘พราหมณ์โสณทัณฑะนีก้ าลังอดึอดัใจ เราควรถามปัญหากับเขาใน 

เรือ่งไตรเพทอันเป็นความรูข้องอาจารยเ์ขา’ จงึไดต้รัสถามเขาวา่ “พราหมณ์ พวก 

พราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัตเิทา่ไรวา่เป็นพราหมณ์ และเมือ่เขาจะพดู 

วา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  [๓๑๐] พราหมณ์โสณทัณฑะคดิวา่ ‘เราปรารถนา มุง่หวงั ตัง้ใจ ตอ้งการวา่ 

โอหนอ ขอใหพ้ระสมณโคดมตรัสถามปัญหากับเราในเรือ่งไตรเพทอันเป็นความ 

รูข้องอาจารยเ์รา เราจะตอบใหถ้กูพระทัยของพระสมณโคดมได ้เผอญิทีพ่ระ 

สมณโคดมตรัสถามปัญหากับเราในเรือ่งไตรเพท อันเป็นความรูข้องอาจารยเ์รา เรา 

จะตอบใหถ้กูพระทัยของพระสมณโคดมไดแ้น่’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

คณุสมบัตขิองผูเ้ป็นพราหมณ์ 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ป็นพราหมณ์ 

  [๓๑๑] ทันใดนัน้ พราหมณ์โสณทัณฑะยดืกายขึน้เหลยีวดบูรษัิทแลว้  

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ย 

คณุสมบัต ิ๕ อยา่งวา่เป็นพราหมณ์ และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็  

พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย คณุสมบัต ิ๕ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิด ้

       เพราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพทพรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์ 

       เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและ 

       ไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ๑ 

   ๓. เป็นผูม้รีปูงามน่าดนู่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุพรหม  

       มกีายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก 

   ๔. เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

   ๕. เป็นบัณฑติมปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู ้

       รับการบชูา 

  พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๕ อยา่งนีแ้ลวา่เป็นพราหมณ์  

และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรรดาคณุสมบัต ิ๕ อยา่งนี ้(หาก)เวน้เสยี  

๑ อยา่ง พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัตเิพยีง ๔ อยา่งวา่เป็น 

พราหมณ์ไดห้รอืไม ่และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้  

ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกราบทลูวา่ “ได ้ทา่นพระโคดม บรรดาคณุสมบัต ิ๕  

อยา่ง เวน้ผวิพรรณเสยีอยา่งหนึง่ก็ได ้เพราะผวิพรรณจักท าอะไรได ้บคุคลชือ่วา่เป็น 

พราหมณ์เพราะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถ ๒ และ ๓ ในหนา้ ๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

คณุสมบัตขิองผูเ้ป็นพราหมณ์ 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิด ้

       เพราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพทพรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์

       เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและ 

       ไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ 

   ๓. เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

   ๔. เป็นบัณฑติมปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู ้

       รับการบชูา 

  พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๔ อยา่งนีแ้ลวา่เป็นพราหมณ์ 

และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  [๓๑๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรรดาคณุสมบัต ิ๔ อยา่งนี้ 

(หาก)เวน้เสยี ๑ อยา่ง พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบตัเิพยีง ๓ 

อยา่งวา่เป็นพราหมณ์ไดห้รอืไม ่และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดย 

ชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกราบทลูวา่ “ได ้ทา่นพระโคดม บรรดาคณุสมบัต ิ๔ 

อยา่ง เวน้มนตรเ์สยีอยา่งหนึง่ก็ได ้เพราะมนตรจั์กท าอะไรได ้บคุคลชือ่วา่เป็น 

พราหมณ์เพราะ 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิด ้

       เพราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

   ๓. เป็นบัณฑติมปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู ้

       รับการบชูา 

  พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๓ อยา่งนีแ้ลวา่เป็นพราหมณ์ 

และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

คณุสมบัตขิองผูเ้ป็นพราหมณ์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรรดาคณุสมบัต ิ๓ อยา่งนี ้(หาก)  

เวน้เสยี ๑ อยา่ง พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัตเิพยีง ๒ อยา่งวา่ 

เป็นพราหมณ์ไดห้รอืไม ่และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ  

ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย ” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกราบทลูวา่ “ได ้ทา่นพระโคดม บรรดาคณุสมบัต ิ๓  

อยา่ง เวน้ชาตกิ าเนดิเสยีอยา่งหนึง่ก็ได ้เพราะชาตกิ าเนดิจักท าอะไรได ้บคุคลชือ่วา่ 

เป็นพราหมณ์เพราะ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

   ๒. เป็นบัณฑติมปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู ้

       รับการบชูา 

  พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๒ อยา่งนีแ้ลวา่เป็นพราหมณ์  

และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

  [๓๑๓] เมือ่พราหมณ์โสณทัณฑะกราบทลูอยา่งนี ้พวกพราหมณ์เหลา่นัน้ 

กลา่ววา่ “ทา่นโสณทัณฑะอยา่พดูอยา่งนัน้เลย ทา่นโสณทัณฑะอยา่พดูอยา่งนัน้  

เลย ทา่นโสณทัณฑะลบหลูผ่วิพรรณ ลบหลูม่นตร ์ลบหลูช่าตกิ าเนดิ พดูคลอ้ย  

ตามวาทะของพระสมณโคดมถา่ยเดยีวเทา่นัน้” 

  [๓๑๔] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้พวกทา่นคดิวา่ ‘พราหมณ์ 

โสณทัณฑะศกึษามานอ้ย พดูไมเ่พราะ โงเ่ขลา และไมส่ามารถเจรจาโตต้อบกับพระ 

สมณโคดมได’้ พราหมณ์โสณทัณฑะจงหยดุ พวกทา่นจงเจรจาโตต้อบกับเราแทน  

แตห่ากพวกทา่นคดิวา่ ‘พราหมณ์โสณทัณฑะศกึษามามาก พดูเพราะ ฉลาด และ 

สามารถเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมได’้ พวกทา่นก็จงหยดุ พราหมณ์ 

โสณทัณฑะจงเจรจาโตต้อบกับเรา (ตอ่ไป)” 

  [๓๑๕] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พราหมณ์โสณทัณฑะไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขอทา่นพระโคดมทรงหยดุทรงนิง่เถดิ ขา้พระองคเ์องจักตอบ 

พวกเขาโดยชอบแกเ่หต”ุ แลว้กลา่วกะพวกพราหมณ์เหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

เรือ่งศลีและปัญญา 

ทัง้หลายอยา่ไดพ้ดูอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลยวา่ ‘ทา่นโสณทัณฑะลบหลูผ่วิพรรณ  

ลบหลูม่นตร ์ลบหลูช่าตกิ าเนดิ พดูคลอ้ยตามวาทะของพระสมณโคดมถา่ยเดยีว  

เทา่นัน้’ แทจ้รงิ เราไมไ่ดล้บหลูผ่วิพรรณ มนตร ์หรอืชาตกิ าเนดิเลย” 

  [๓๑๖] เวลานัน้ อังคกมาณพผูเ้ป็นหลานของพราหมณ์โสณทัณฑะน่ังอยูใ่น 

บรษัิทนัน้ดว้ย ทนัีน้ พราหมณ์โสณทัณฑะไดก้ลา่วกะพราหมณ์เหลา่นัน้วา่ “ทา่น  

ผูเ้จรญิทัง้หลายเห็นอังคกมาณพหลานของเรานีห้รอืไม”่ “เห็น ขอรับ” “อังคกมาณพ  

เป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุพรหม มกีายดจุพรหม  

โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นยากนัก ในทีป่ระชมุนีน้อกจากพระสมณโคดมแลว้ไมม่ใีครม ี 

ผวิพรรณเสมอกับอังคกมาณพเลย อังคกมาณพเป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์รู ้ 

จบไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์ 

เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ เราเป็นผู ้

บอกมนตรแ์กเ่ขา อังคกมาณพเป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอื 

ปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึ 

ชาตติระกลู เรารูจั้กบดิามารดาของเขา แตอ่ังคกมาณพยังฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของเขาไมใ่ห ้ลว่งละเมดิภรรยาของผูอ้ืน่ กลา่วเท็จ ดืม่น ้าเมา ในกรณีอยา่งนี้  

ผวิพรรณ มนตร ์และชาตกิ าเนดิจักท าอะไรไดเ้ลา่ เพราะบคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์ 

เพราะเป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ และเป็นบัณฑติ มปัีญญา  

ล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ผูรั้บการบชูา พวกพราหมณ์เรยีกผู ้

ประกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๒ อยา่งนีแ้ลวา่เป็นพราหมณ์ และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เรา 

เป็นพราหมณ์’ ก็พดูไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

เร ือ่งศลีและปญัญา 

  [๓๑๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรรดาคณุสมบัต ิ๒ อยา่งนี ้ 

(หาก)เวน้เสยี ๑ อยา่ง พวกพราหมณ์จะเรยีกผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบตัเิพยีง  

อยา่งเดยีววา่เป็นพราหมณ์ไดห้รอืไม ่และเมือ่เขาจะพดูวา่ ‘เราเป็นพราหมณ์’ ก็พดู 

ไดโ้ดยชอบ ทัง้ไมเ่ป็นผูพ้ดูเท็จดว้ย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

เรือ่งศลีและปัญญา 

  พราหมณ์โสณทัณฑะกราบทลูวา่ “ขอ้นีไ้มไ่ด ้ทา่นพระโคดม เพราะปัญญา 

ตอ้งมศีลีชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ศลีก็ตอ้งมปัีญญาชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ปัญญายอ่มมใีน 

ทีท่ีม่ศีลี ศลียอ่มมใีนทีท่ีม่ปัีญญา ปัญญายอ่มมแีกผู่ม้ศีลี ศลียอ่มมแีกผู่ม้ปัีญญา 

นักปราชญย์กยอ่งศลีและปัญญาวา่ เป็นสิง่ล ้าเลศิในโลก เปรยีบเหมอืนบคุคลใชม้อื 

ลา้งมอื หรอืใชเ้ทา้ลา้งเทา้ ฉันใด ปัญญาตอ้งมศีลีชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ศลีก็ตอ้งม ี

ปัญญาชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ปัญญายอ่มมใีนทีท่ีม่ศีลี ศลียอ่มมใีนทีท่ีม่ปัีญญา 

ปัญญายอ่มมแีกผู่ม้ศีลี ศลียอ่มมแีกผู่ม้ปัีญญา นักปราชญย์กยอ่งศลีและปัญญาวา่ 

เป็นสิง่ล ้าเลศิในโลก ฉันนัน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้แล พราหมณ์ อยา่งนัน้แล พราหมณ์ 

ปัญญาตอ้งมศีลีชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ศลีก็ตอ้งมปัีญญาชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ปัญญา 

ยอ่มมใีนทีท่ีม่ศีลี ศลียอ่มมใีนทีท่ีม่ปัีญญา ปัญญายอ่มมแีกผู่ม้ศีลี ศลียอ่มมแีกผู่ม้ ี

ปัญญา นักปราชญย์กยอ่งศลีและปัญญาวา่ เป็นสิง่ล ้าเลศิในโลก เปรยีบเหมอืน 

บคุคลใชม้อืลา้งมอื หรอืใชเ้ทา้ลา้งเทา้ ฉันใด ปัญญาตอ้งมศีลีชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์

ศลีก็ตอ้งมปัีญญาชว่ยช าระใหบ้รสิทุธิ ์ปัญญายอ่มมใีนทีท่ีม่ศีลี ศลียอ่มมใีนทีท่ีม่ ี

ปัญญา ปัญญายอ่มมแีกผู่ม้ศีลี ศลียอ่มมแีกผู่ม้ปัีญญา นักปราชญย์กยอ่งศลีและ 

ปัญญาวา่ เป็นสิง่ล ้าเลศิในโลก ฉันนัน้” 

  [๓๑๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “พราหมณ์ ศลีนัน้เป็นอยา่งไร 

ปัญญานัน้เป็นอยา่งไร” 

  พราหมณ์โสณทัณฑะทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ในเรือ่งนีพ้วกขา้พระองค ์

มคีวามรูเ้พยีงเทา่นี ้ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดมโปรดขยายความใหช้ดัเจน 

ดว้ย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงฟัง จงตัง้ใจใหด้ ีเราจักบอก” 

  เขาทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระ 

อรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูรมา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอบุาสก 

ใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่ 

บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌานอยู ่ฯลฯ นอ้มจติไปเพือ่ 

ญาณทัสสนะ ฯลฯ นีเ้ป็นปัญญาของภกิษุนัน้ ฯลฯ รูช้ดัวา่‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรย ์แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’  

นีเ้ป็นปัญญาของภกิษุนัน้ พราหมณ์ ปัญญานัน้เป็นอยา่งนีแ้ล๑” 

พราหมณ์โสณทณัฑะประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๓๑๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พราหมณ์โสณทัณฑะไดก้ราบทลูวา่  

“ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่่านพระ  

โคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด  

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่น 

พระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของขา้พระองค ์

ในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  [๓๒๐] ทนัีน้ พราหมณ์โสณทัณฑะทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับ 

นมินตแ์ลว้ จงึไดล้กุจากอาสนะ กราบพระผูม้พีระภาคแลว้กระท าประทักษิณจากไป 

  ครัน้ผา่นคนืนัน้ไป พราหมณ์โสณทัณฑะสัง่ใหจั้ดของขบฉันอยา่งประณีตไว ้ 

ในนเิวศนข์องตน แลว้ใหค้นไปกราบทลูภัตกาลวา่ “ทา่นพระโคดม ไดเ้วลาแลว้  

ภัตตาหารเสร็จแลว้” ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเสด็จเขา้ไปยังนเิวศน์ของพราหมณ์โสณทัณฑะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ประทับน่ัง 

บนอาสนะทีป่ไูว ้พราหมณ์โสณทัณฑะไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนภกิษุสงฆ ์ 

มพีระพทุธเจา้เป็นประธานใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามเต็มในสามัญญผลสตูร ขอ้ ๑๙๐-๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๔.โสณทัณฑสตูร] 

พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๓๒๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถแ์ลว้ พราหมณ์ 

โสณทัณฑะจงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ แลว้กราบทลูวา่ “ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม ถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่นทา่มกลางบรษัิทจะลกุจากทีน่ั่งไปกราบทา่นพระ  

โคดม ก็จะถกูบรษัิทดหูมิน่เพราะเหตนัุน้ได ้ผูถ้กูบรษัิทดหูมิน่จะเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศ 

จะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศขา้พระองคจ์งึมโีภคสมบัต ิถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่น 

ทา่มกลางบรษัิทจะประนมมอื ขอทา่นพระโคดมทรงทราบวา่น่ันแทนการลกุจาก  

ทีน่ั่ง(ไปตอ้นรับ) ถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่นทา่มกลางบรษัิทจะแกผ้า้โพกศรีษะออก ขอ 

ทา่นพระโคดมทรงทราบวา่น่ันแทนการกราบดว้ยเศยีรเกลา้ ถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่น  

ยานพาหนะจะลงไปกราบทา่นพระโคดม บรษัิทก็จะดหูมิน่เพราะเหตนัุน้ได ้ผูถ้กู 

บรษัิทดหูมิน่จะเสือ่มยศ ผูเ้สือ่มยศจะเสือ่มโภคสมบัต ิเพราะมยีศขา้พระองคจ์งึม ี

โภคสมบัต ิถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่นยานพาหนะจะยกปฏักขึน้ ขอทา่นพระโคดมทรง 

ทราบวา่น่ันแทนการลงจากยานพาหนะ(ไปตอ้นรับ) ถา้ขา้พระองคอ์ยูใ่นยานพาหนะ 

จะลดรม่ลง ขอทา่นพระโคดมทรงทราบวา่น่ันแทนการกราบดว้ยเศยีรเกลา้” 

  [๓๒๒] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงชีแ้จงใหพ้ราหมณ์โสณทัณฑะเห็น  

ชดั ชกัชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา แลว้ทรงลกุจากอาสนะเสด็จจากไป 

โสณทณัฑสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

เรือ่งพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัต 

 

๕. กฏูทนัตสตูร 
วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่กฏูทนัตะ 

 

เร ือ่งพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมตั 

  [๓๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้มคธพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู ่

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ชาวมคธชือ่ขาณุมัต ประทับอยูใ่น 

สวนอัมพลัฏฐกิา ใกลห้มูบ่า้นขาณุมัต สมัยนัน้ พราหมณ์กฏูทันตะปกครองหมูบ่า้น 

ขาณุมัต ซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุม 

สมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธพระราชทานปนูบ าเหน็จ 

ใหเ้ป็นพรหมไทย (สว่นพเิศษ) 

  ในเวลานัน้ พราหมณ์กฏูทันตะก าลังเตรยีมพธิบีชูามหายัญ โคเพศผู ้ลกูโค  

เพศผู ้ลกูโคเพศเมยี แพะ และแกะอยา่งละ ๗๐๐ ตัว ถกูน าเขา้ไปผกูทีห่ลักเพือ่  

ฆา่บชูายัญ 

  [๓๒๔] พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัตไดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นพระสมณ-  

โคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้มคธ 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึหมูบ่า้นขาณุมัตโดยล าดับ  

ประทับอยูใ่นสวนอัมพลัฏฐกิา ใกลห้มูบ่า้นขาณุมัต ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิพัทอ์ัน 

งามขจรไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ 

ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก  

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย  

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก  

พรหมโลกและหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์อง 

แลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามใน 

ทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและ 

พยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความ 

ดอียา่งแทจ้รงิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

เรือ่งพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัต 

  [๓๒๕] ตอ่มา พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัต ออกจากหมูบ่า้น 

ขาณุมัตเดนิรวมกันเป็นหมูไ่ปยังสวนอัมพลัฏฐกิา 

  [๓๒๖] ขณะนัน้ พราหมณ์กฏูทันตะพักผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้บน 

มองเห็นพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัตออกจากหมูบ่า้นขาณุมัต เดนิรวมกัน 

เป็นหมูไ่ปยังสวนอัมพลัฏฐกิา จงึเรยีกอ ามาตยท์ีป่รกึษามาถามวา่ “พอ่อ ามาตย ์

พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัต ออกจากหมูบ่า้นขาณุมัต เดนิรวมกันเป็นหมู่ 

ไปยังสวนอัมพลัฏฐกิาท าไมกัน” 

  [๓๒๗] อ ามาตยท์ีป่รกึษาตอบวา่ “ทา่นขอรับ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุร 

เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้มคธพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถงึหมูบ่า้นขาณุมัตโดยล าดับ ประทับอยูใ่นสวน 

อัมพลัฏฐกิาใกลห้มูบ่า้นขาณุมัต ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่ง 

นีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระ 

องคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถ ี

ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็น 

พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ คนเหลา่นัน้พากันไปเขา้เฝ้าทา่นพระโคดมนัน้” 

  [๓๒๘] ล าดับนัน้ พราหมณ์กฏูทันตะคดิวา่ ‘เราไดย้นิมาวา่ พระสมณโคดม 

ทรงทราบยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ สว่นเราไมรู่เ้ลย แตป่รารถนา 

จะบชูามหายัญ ทางทีด่ ีเราควรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมแลว้ทลูถามยัญสมบัต ิ๓ 

ประการ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ๑๖’ 

  [๓๒๙] พราหมณ์กฏูทันตะจงึเรยีกอ ามาตยท์ีป่รกึษามาสัง่วา่ “พอ่อ ามาตย ์

ถา้อยา่งนัน้ทา่นจงไปหาพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมัต ครัน้แลว้จงบอกอยา่ง 

นีว้า่ ทา่นขอรับ พราหมณ์กฏูทันตะพดูวา่ ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น 

พราหมณ์กฏูทันตะจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ย” 

  อ ามาตยท์ีป่รกึษารับค าของพราหมณ์กฏูทันตะแลว้เขา้ไปหาพราหมณ์และ 

คหบดชีาวบา้นขาณุมัต ครัน้แลว้ก็บอกวา่ “ทา่นขอรับ พราหมณ์กฏูทันตะพดูวา่ ขอ 

ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น พราหมณ์กฏูทันตะจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

ความเป็นผูด้ขีองพราหมณ์กฏูทันตะ 

 

ความเป็นผูด้ขีองพราหมณ์กฏูทนัตะ 

  [๓๓๐] เวลานัน้ พราหมณ์หลายรอ้ยคนพักอยูใ่นหมูบ่า้นขาณุมัต เพราะตัง้ 

ใจจะบรโิภคมหายัญของพราหมณ์กฏูทันตะ พอไดฟั้งวา่ ‘พราหมณ์กฏูทันตะจักไป 

เขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ย’ จงึพากันไปหาพราหมณ์กฏูทันตะ 

  [๓๓๑] ครัน้เขา้ไปหาแลว้ถามวา่ “ทา่นกฏูทันตะจักไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

จรงิหรอื” 

  พราหมณ์กฏูทันตะตอบวา่ “ใช ่เราคดิจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม” 

  พวกพราหมณ์หา้มวา่ “ทา่นกฏูทันตะอยา่ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

เลย ทา่นกฏูทันตะไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม ถา้ไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

เกยีรตยิศของทา่นกฏูทันตะจะเสือ่มเสยี เกยีรตยิศของพระสมณโคดมจะเจรญิ 

รุง่เรอืงยิง่ขึน้ ดว้ยเหตนุี ้ทา่นกฏูทันตะจงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระ 

สมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่นกฏูทันตะ เพราะวา่ ทา่นกฏูทันตะเป็นผูม้ ี

ชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ 

ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ดว้ยเหตนุี ้ทา่นกฏูทันตะจงึ 

ไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่น 

กฏูทันตะ 

  อนึง่ ทา่นกฏูทันตะเป็นคนมั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯ เป็นผูค้งแก ่

เรยีน ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพทพรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์

และประวตัศิาสตร ์รูต้ัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะ 

มหาบรุษุ ฯลฯ เป็นผูม้รีปูงามน่าดนู่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุพรหม 

มกีายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก ฯลฯ เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ 

ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ ฯลฯ เป็นผูม้วีาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค า 

ออ่นหวานอยา่งชาวเมอืง นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ เป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์องหมู่ 

ชน สอนมนตรแ์กม่าณพ ๓๐๐ คน เหลา่มาณพผูต้อ้งการมนตรจ์ านวนมากจาก 

ทศิทางตา่งชนบท พากันมาเรยีนมนตรใ์นส านักของทา่นกฏูทันตะ ฯลฯ ทา่น 

กฏูทันตะเป็นคนแกค่นเฒา่เป็นผูใ้หญ ่มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์กฏูทันตะแสดงพระพทุธคณุ 

มาก สว่นพระสมณโคดมเป็นคนหนุ่ม บวชแตย่ังหนุ่ม ฯลฯ ทา่นกฏูทันตะเป็นผูท้ี ่

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธและพราหมณ์โปกขรสาตสิกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

นอบนอ้ม ฯลฯ ทา่นกฏูทันตะปกครองหมูบ่า้นขาณุมัต ซึง่มปีระชากรและสตัว ์

เลีย้งมากมาย มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ี ่

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย ดว้ยเหตนุี้ 

ทา่นกฏูทันตะจงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะ 

เสด็จมาหาทา่นกฏูทันตะ” 

พราหมณ์กฏูทนัตะแสดงพระพทุธคณุ 

  [๓๓๒] เมือ่พวกพราหมณ์กลา่วอยา่งนี ้พราหมณ์กฏูทันตะไดก้ลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้พวกทา่นโปรดฟังเราบา้ง เรานี่แหละควรไปเขา้เฝ้าทา่นพระ 

โคดม ทา่นพระโคดมไมค่วรเสด็จมาหาเรา ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดมทรงเป็นผูม้ ี

พระชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนน ีทรงถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอด 

เจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ดว้ยเหตนุี ้

ทา่นพระโคดมไมค่วรเสด็จมาหาเรา เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าทา่นพระโคดม 

  ทา่นทัง้หลาย ขา่ววา่ พระสมณโคดมทรงละพระประยรูญาตผินวชแลว้ ฯลฯ 

ทรงสละทรัพยส์นิเงนิทองมากมายทัง้ทีฝั่งอยูใ่นพืน้ดนิและในอากาศผนวชเแลว้ ฯลฯ 

พระสมณโคดมก าลังหนุ่มแน่นมพีระเกศาด าสนทิ ทรงพระเจรญิอยูใ่นปฐมวยัเสด็จ 

ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ ฯลฯ เมือ่พระชนกพระชนนไีมท่รง 

ปรารถนา(จะใหเ้สด็จออกผนวช) มนี ้าพระเนตรชุม่พระพักตรท์รงกันแสงอยู ่พระ 

สมณโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมสัสแุลว้ครองผา้กาสาวพัสตร ์เสด็จออกจากพระ 

ราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ ฯลฯ พระสมณโคดมมพีระรปูงดงามน่าดนู่าเลือ่มใส ม ี

พระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุพรหม มพีระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็น 

ยากนัก ฯลฯ พระสมณโคดมทรงมอีรยิศลี มศีลีทีเ่ป็นกศุล ประกอบดว้ยศลีทีเ่ป็น 

กศุล ฯลฯ มพีระวาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค าออ่นหวาน อยา่ง 

ชาวเมอืง นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ ทรงเป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์องหมูช่นมากมาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์กฏูทันตะแสดงพระพทุธคณุ 

ฯลฯ ทรงสิน้กามราคะไมป่ระดับตกแตง่ ฯลฯ ทรงเป็นกรรมวาท ีกริยิวาท ีไมท่รง 

มุง่รา้ยตอ่พราหมณ์ ฯลฯ ผนวชแลว้จากตระกลูสงูคอืขตัตยิตระกลูอันบรสิทุธิ ์ฯลฯ 

ผนวชแลว้จากตระกลูมั่งคัง่มทีรัพยม์ากมโีภคะมาก ฯลฯ ประชาชนตา่งบา้นตา่ง 

เมอืงพากันมาทลูถามปัญหาพระสมณโคดม ฯลฯ ทวยเทพหลายพันองคถ์วายชวีติ 

ถงึพระสมณโคดมเป็นทีพ่ ึง่ ฯลฯ พระสมณโคดมทรงมพีระกติตศิัพทอ์ันงามขจรไป 

อยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถี 

ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็น 

พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค ฯลฯ พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะ 

มหาบรุษุ ๓๒ ประการ ฯลฯ ทรงมปีกตติรัสเชือ้เชญิ ตรัสผกูมติรไมตรอีอ่นหวาน 

ไมท่รงสยิว้พระพักตร ์ทรงเบกิบาน มักตรัสทักทายกอ่น ฯลฯ ทรงเป็นผูท้ี ่

บรษัิท ๔๑ สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ เทวดาและมนุษยม์าก 

มายเลือ่มใสพระสมณโคดม ฯลฯ พวกอมนุษยย์อ่มไมเ่บยีดเบยีนมนุษยใ์นหมูบ่า้น 

หรอืนคิมทีพ่ระสมณโคดมทรงพ านักอยู ่ฯลฯ พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหนา้ ทรง 

เป็นคณาจารย ์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ทรงเป็นผูย้อดเยีย่มกวา่เจา้ลัทธอิืน่ ๆ ไมท่รง 

รุง่เรอืงพระยศเหมอืนพวกสมณพราหมณ์ทีรุ่ง่เรอืงยศ ทีแ่ทท้รงรุง่เรอืงพระยศ 

เพราะทรงมวีชิชาและจรณะอันยอดเยีย่ม ฯลฯ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ 

พรอ้มทัง้พระราชโอรส พระมเหส ีขา้ราชบรพิารและหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบชวีติถงึ 

พระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ พระเจา้ปเสนทโิกศล พรอ้มทัง้พระราชโอรส พระ 

มเหส ีขา้ราชบรพิารและหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ 

พราหมณ์โปกขรสาต ิพรอ้มทัง้บตุร ภรรยา ขา้ราชการ และหมูอ่ ามาตยต์า่งมอบ 

ชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ พระสมณโคดมทรงเป็นผูท้ีพ่ระเจา้พมิพสิารจอม 

ทัพมคธทรงสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ ทรงเป็นผูท้ีพ่ระเจา้ 

ปเสนทโิกศลทรงสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ ทรงเป็นผูท้ี ่

พราหมณ์โปกขรสาตสิกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในทีน่ีห้มายถงึ ผูเ้ขา้เฝ้าโดยทั่วไป มอียู ่๔ จ าพวก คอื ขัตตยิบรษัิท พราหมณบรษัิท คหบดบีรษัิทและ 

   สมณบรษัิท 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

เรือ่งยัญของพระเจา้มหาวชิติราช 

  พระสมณโคดมเสด็จถงึหมูบ่า้นขาณุมัตโดยล าดับ ประทับอยูท่ีส่วนอัมพลัฏฐกิา  

ใกลห้มูบ่า้นขาณุมัต ทา่นทัง้หลาย สมณพราหมณ์ทีม่าสูเ่ขตหมูบ่า้นของเราจัดวา่ 

เป็นแขกของเรา ซึง่พวกเราควรสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา และนอบนอ้ม พระ  

สมณโคดมเสด็จมาถงึหมูบ่า้นขาณุมัตโดยล าดับ ประทับอยูท่ีส่วนอัมพลัฏฐกิา ใกล ้

หมูบ่า้นขาณุมัต พระสมณโคดมจงึจัดเป็นแขกของเราทีพ่วกเราควรสกัการะ เคารพ  

นับถอื บชูา และนอบนอ้ม ฯลฯ ดว้ยเหตนุี ้พระสมณโคดมจงึไมค่วรเสด็จมาหาเรา  

เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม เราทราบพระคณุของพระสมณโคดมเพยีง  

เทา่นี ้แตพ่ระสมณโคดมไมใ่ชว่า่จะมพีระคณุเพยีงเทา่นี ้แทจ้รงิแลว้ พระสมณโคดม 

มพีระคณุนับประมาณมไิด”้ 

  [๓๓๓] เมือ่พราหมณ์กฏูทันตะกลา่วอยา่งนี ้พราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่ววา่  

“ทา่นกฏูทันตะกลา่วยกยอ่งพระสมณโคดมถงึเพยีงนี ้ถงึหากทา่นพระโคดมพระองค ์

นัน้จะประทับอยูไ่กลจากทีน่ีต่ัง้ ๑๐๐ โยชน ์ก็สมควรอยูท่ีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาจะไปเขา้ 

เฝ้า แมจ้ะตอ้งขนเสบยีงไปก็ควร”  

  พราหมณ์กฏูทันตะกลา่ววา่ “ถา้อยา่งนัน้ พวกเราทัง้หมดจักไปเขา้เฝ้าพระ  

สมณโคดมดว้ยกัน” 

เร ือ่งยญัของพระเจา้มหาวชิติราช 

  [๓๓๔] ตอ่มา พราหมณ์กฏูทันตะพรอ้มดว้ยคณะพราหมณ์หมูใ่หญพ่ากัน 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทีส่วนอัมพลัฏฐกิา ไดส้นทนากับพระผูม้พีระภาค ครัน้ 

สนทนาพอคุน้เคยดแีลว้จงึน่ังลง ณ ทีส่มควร ฝ่ายพราหมณ์และคหบดชีาวบา้น  

ขาณุมัต บางพวกกราบพระผูม้พีระภาค บางพวกสนทนา บางพวกไหวไ้ปทางพระ  

ผูม้พีระภาค บางพวกประกาศชือ่และตระกลู บางพวกนิง่เฉย แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  [๓๓๕] พราหมณ์กฏูทันตะน่ังลงกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดย้นิ  

มาวา่ พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัต ิ๓ ประการ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ๑๖ สว่น 

ขา้พเจา้ไมท่ราบ แตป่รารถนาจะบชูามหายัญ ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดม 

โปรดแสดงยัญสมบัต ิ๓ ประการ ซึง่มอีงคป์ระกอบ ๑๖ แกข่า้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

เรือ่งยัญของพระเจา้มหาวชิติราช 

  [๓๓๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ถา้เชน่นัน้ทา่นจงฟัง จงตัง้ใจ  

ใหด้ ีเราจะแสดง” พราหมณ์กฏูทันตะทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้  

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “พราหมณ์ เรือ่งเคยมมีาแลว้ พระเจา้มหาวชิติราชทรง 

เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มพีชืพันธุธ์ัญญาหารเต็มทอ้งพระคลัง ตอ่มา  

ทา้วเธอประทับอยูต่ามล าพังทรงคดิค านงึวา่ ‘เราไดถ้อืครองโภคสมบตัทิีเ่ป็นของ 

มนุษยอ์ยา่งมากมาย ไดเ้อาชนะแลว้ครอบครองดนิแดนทีก่วา้งใหญ ่ทางทีด่เีราพงึ 

บชูามหายัญทีจ่ะเอือ้อ านวยประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน’ 

  [๓๓๗] ทา้วเธอจงึรับสัง่ใหเ้รยีกพราหมณ์ปโุรหติมารับสัง่วา่ ‘พราหมณ์ วนันี้ 

เราพักอยูต่ามล าพังเกดิความคดิค านงึขึน้วา่ เราไดถ้อืครองโภคสมบตัทิีเ่ป็นของ 

มนุษยอ์ยา่งมากมาย ไดเ้อาชนะแลว้ครอบครองดนิแดนทีก่วา้งใหญ ่ทางทีด่ ีเราพงึ 

บชูามหายัญทีจ่ะเอือ้อ านวยประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน พราหมณ์ เรา 

ปรารถนาจะบชูามหายัญ ขอทา่นผูเ้จรญิโปรดแนะน าวธิบีชูายัญทีจ่ะอ านวย 

ประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน’ 

  [๓๓๘] เมือ่ทา้วเธอรับสัง่อยา่งนี ้พราหมณ์ปโุรหติกราบทลูวา่ ‘บา้นเมอืง 

ของพระองคย์ังมเีสีย้นหนาม มกีารเบยีดเบยีน โจรยังปลน้บา้น ปลน้นคิม ปลน้  

เมอืงหลวง ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เมือ่บา้นเมอืงยังมเีสีย้นหนาม พระองคจ์ะโปรดให ้ 

ฟ้ืนฟพูลกีรรมขึน้ก็จะชือ่วา่ทรงกระท าสิง่ทีไ่มส่มควร พระองคม์พีระราชด ารอิยา่ง  

นีว้า่ ‘เราจักปราบปรามเสีย้นหนามคอืโจร ดว้ยการประหาร จองจ า ปรับไหม  

ต าหนโิทษ หรอืเนรเทศ’ อยา่งนีไ้มใ่ชก่ารก าจัดเสีย้นหนามคอืโจรทีถ่กูตอ้ง เพราะ  

วา่ โจรทีเ่หลอืจากทีก่ าจัดไปแลว้จักมาเบยีดเบยีนบา้นเมอืงของพระองคใ์นภายหลังได ้ 

แตก่ารก าจัดเสีย้นหนามคอืโจรทีถ่กูตอ้ง ตอ้งอาศัยวธิกีารตอ่ไปนี ้คอื 

   ๑. ขอใหพ้ระองคพ์ระราชทานพันธุพ์ชืและอาหารใหแ้กพ่ลเมอืงผู ้

       ขะมักเขมน้ในเกษตรกรรมและการเลีย้งปศสุตัวใ์นบา้นเมอืงของ 

       พระองค ์

   ๒. ขอใหพ้ระองคพ์ระราชทานตน้ทนุใหแ้กพ่ลเมอืงผูข้ะมักเขมน้ใน 

       พาณชิยกรรมในบา้นเมอืงของพระองค ์

   ๓. ขอใหพ้ระองคพ์ระราชทานอาหารและเงนิเดอืนแกข่า้ราชการที ่

       ขยันขนัแข็งในบา้นเมอืงของพระองค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

เรือ่งยัญของพระเจา้มหาวชิติราช 

  พลเมอืงเหลา่นัน้จักขวนขวายในหนา้ทีก่ารงานของตน ไมพ่ากันเบยีดเบยีน 

บา้นเมอืงของพระองค ์และจักมกีองพระราชทรัพยอ์ยา่งยิง่ใหญ ่บา้นเมอืงก็จะอยู่ 

รม่เย็น ไมม่เีสีย้นหนาม ไมม่กีารเบยีดเบยีน ประชาชนจะชืน่ชมยนิดตีอ่กัน มคีวาม 

สขุกับครอบครัว๑ อยูอ่ยา่งไมต่อ้งปิดประตบูา้น’ 

  พระเจา้มหาวชิติราชทรงรับค าของพราหมณ์ปโุรหติแลว้ ไดพ้ระราชทาน 

พันธุพ์ชืและอาหารแกพ่ลเมอืงทีข่ะมักเขมน้ในเกษตรกรรมและการเลีย้งปศสุตัว ์

พระราชทานตน้ทนุใหแ้กพ่ลเมอืงผูข้ะมักเขมน้ในพาณชิยกรรม พระราชทานอาหาร 

และเงนิเดอืนแกข่า้ราชการทีข่ยันขนัแข็งในบา้นเมอืงของพระองค ์พลเมอืงเหลา่นัน้ 

ขวนขวายในหนา้ทีก่ารงานของตน ไมพ่ากันเบยีดเบยีนบา้นเมอืงของพระองค ์และ 

ไดม้กีองพระราชทรัพยอ์ยา่งยิง่ใหญ ่บา้นเมอืงอยูร่ม่เย็น ไมม่เีสีย้นหนาม ไมม่กีาร 

เบยีดเบยีน ประชาชนตา่งชืน่ชมยนิดตีอ่กัน มคีวามสขุกับครอบครัว อยูอ่ยา่งไมต่อ้ง 

ปิดประตบูา้น 

  ตอ่มา ทา้วเธอรับสัง่ใหพ้ราหมณ์ปโุรหติเขา้เฝ้าแลว้ตรัสวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เรา 

ไดก้ าจัดเสีย้นหนามคอืโจรจนหมดสิน้ดว้ยวธิกีารของทา่น และไดม้กีองราชทรัพย ์

อยา่งยิง่ใหญ ่บา้นเมอืงอยูร่ม่เย็น ไมม่เีสีย้นหนาม ไมม่กีารเบยีดเบยีน ประชาชน 

ตา่งชืน่ชมยนิดตีอ่กัน มคีวามสขุกับครอบครัว อยูอ่ยา่งไมต่อ้งปิดประตบูา้น เรา 

ปรารถนาจะบชูามหายัญ ขอทา่นผูเ้จรญิโปรดแนะน าวธิบีชูายัญทีจ่ะอ านวย 

ประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน’ 

  [๓๓๙] พราหมณ์ปโุรหติจงึกราบทลูวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ขอพระองคโ์ปรดรับสัง่ให ้

เชญิเจา้ผูค้รองเมอืงทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค ์

โปรดรับสัง่ใหเ้ชญิอ ามาตยร์าชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราช- 

อาณาเขตของพระองค ์โปรดรับสัง่ใหเ้ชญิพราหมณ์มหาศาลทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่น 

ชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค ์และโปรดรับสัง่ใหเ้ชญิคหบดผีูม้ั่งคั่งทีอ่ยูใ่น 

นคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองคม์าปรกึษาวา่ ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย เราปรารถนาจะบชูามหายัญ ขอพวกทา่นผูเ้จรญิจงรว่มมอืกับเราเพือ่ 

อ านวยประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยังบตุรใหฟ้้อนอยูบ่นอก (อเุร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

คณุลักษณะของพระเจา้มหาวชิติราช ๘ อยา่ง 

  พระเจา้มหาวชิติราชทรงรับค าพราหมณ์ปโุรหติแลว้รับสัง่ใหเ้ชญิเจา้ผูค้รองเมอืง  

ทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค ์รับสัง่ใหเ้ชญิอ ามาตย ์

ราชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค ์รับสัง่ให ้

เชญิพราหมณ์มหาศาลทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค ์ 

และรับสัง่ใหเ้ชญิคหบดผีูม้ั่งคั่งทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของ 

พระองคม์าปรกึษาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เราปรารถนาจะบชูามหายัญ ขอพวก 

ทา่นผูเ้จรญิจงรว่มมอืกับเราเพือ่อ านวยประโยชนส์ขุแกเ่ราตลอดกาลนาน’ คนเหลา่ 

นัน้กราบทลูวา่ ‘ขอพระองคจ์งทรงบชูายัญเถดิ ตอนนีเ้ป็นเวลาบชูายัญ’ บคุคล ๔  

พวกนีท้ีเ่ห็นชอบตามพระราชด าร ิจัดเป็นองคป์ระกอบของยัญนัน้ 

คณุลกัษณะของพระเจา้มหาวชิติราช ๘ อยา่ง 

  [๓๔๐] พระเจา้มหาวชิติราชทรงประกอบดว้ยคณุลกัษณะ ๘ อยา่ง คอื  

   ๑. ทรงมพีระชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนน ีถอื 

       ปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้น 

       ต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. ทรงมพีระรปูงดงามน่าดนู่าเลือ่มใส มพีระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก 

       ดจุพรหม มพีระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก 

   ๓. ทรงเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มพีชืพันธุธ์ัญญาหาร 

       เต็มทอ้งพระคลัง 

   ๔. ทรงมกีองทหารทีเ่ขม้แข็ง ประกอบดว้ยกองทัพ ๔ เหลา่๑ อยูใ่น 

       ระเบยีบวนัิย คอยรับพระบัญชา มพีระบรมเดชานุภาพดังจะ  

       เผาผลาญขา้ศกึไดด้ว้ยพระราชอสิรยิยศ 

   ๕. ทรงมพีระราชศรัทธา ทรงเป็นทายก๒ ทรงเป็นทานบดี๓ มไิดท้รง 

       ปิดประตู๔ ทรงเป็นดจุโรงทานของสมณพราหมณ์ คนก าพรา้  

       คนเดนิทาง วณพิก และยาจก ทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลอยูเ่นอืง ๆ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พลชา้ง พลมา้ พลรถ และพลเดนิเทา้ 

๒ ผูท้ีไ่มใ่ชม่เีพยีงศรัทธาอยา่งเดยีว แตเ่ป็นผูท้ีส่ามารถบรจิาคไดด้ว้ย (ท.ีส.ีอ. ๓๔๐/๒๖๗) 

๓ ผูเ้ป็นนายแหง่ทาน ไมใ่ชเ่ป็นทาสหรอืเป็นสหายของทาน กลา่วคอื ตนเองใชส้อยตามมตีามเกดิ แต ่

   บรจิาคของดขีองประณีตใหแ้กค่นอืน่ (ท.ีส.ีอ. ๓๔๐/๒๖๗) 

๔ มไิดปิ้ดประต ู(อนาวฏทฺวาโร) หมายถงึ ไมท่รงตระหนี่ แต่ยนิดตีอ้นรับคนอนาถาตลอดเวลา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

ยัญพธิ ี๓ ประการ 

   ๖. ทรงรูเ้รือ่งราวทีไ่ดถ้า่ยทอดสบืตอ่กันมานัน้ ๆ ไวม้าก 

   ๗. ทรงทราบความหมายแหง่ภาษิตทีไ่ดท้รงศกึษานัน้วา่ นีค้อืจดุมุง่ 

       หมายแหง่ภาษิตนี ้ๆ 

   ๘. ทรงเป็นบัณฑติมพีระปรชีาสามารถด ารเิรือ่งราวในอดตี อนาคต  

       และปัจจบุันได ้

  พระเจา้มหาวชิติราชทรงประกอบดว้ยคณุลักษณะ ๘ อยา่งดังกลา่วนี ้ซ ึง่ถอื 

เป็นองคป์ระกอบแหง่ยัญนัน้โดยแท ้

คณุลกัษณะของพราหมณ์ปโุรหติ ๔ อยา่ง 

  [๓๔๑] พราหมณ์ปโุรหติประกอบดว้ยคณุลักษณะ ๔ อยา่ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิด ้

       เพราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์ 

       เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและ 

       ไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ๑ 

   ๓. เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

   ๔. เป็นบัณฑติมปัีญญาเฉียบแหลมล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดา 

       พราหมณ์ผูรั้บการบชูา  

  พราหมณ์ปโุรหติประกอบดว้ยคณุลักษณะ ๔ อยา่งดังกลา่วนี ้ซ ึง่ถอืเป็นองค ์

ประกอบแหง่ยัญนัน้โดยแท ้

ยญัพธิ ี๓ ประการ 

  [๓๔๒] ล าดับนัน้ พราหมณ์ปโุรหติแสดงยัญพธิ ี๓ ประการถวายแดพ่ระเจา้ 

มหาวชิติราชกอ่นจะทรงบชูายัญวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถ ๒ และ ๓ ในหนา้ ๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์ปโุรหติกราบทลูถวายค าแนะน า ๑๐ อยา่งกอ่นจะทรงบชูายัญ 

   ๑. เมือ่พระองคป์รารถนาจะทรงบชูามหายัญก็ไมค่วรท าความเดอืด 

       รอ้นพระทัยวา่ กองโภคสมบัตอิันยิง่ใหญข่องเราจักสิน้เปลอืง 

   ๒. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญอยูก็่ไมค่วรท าความเดอืดรอ้น 

       พระทัยวา่ กองโภคสมบัตอิันยิง่ใหญข่องเราก าลังสิน้เปลอืงไป 

   ๓. เมือ่พระองคท์รงบชูามหายัญแลว้ก็ไมค่วรท าความเดอืดรอ้นพระ 

       ทัยวา่ กองโภคสมบัตอิันยิง่ใหญข่องเราไดส้ ิน้เปลอืงไปแลว้ 

  พราหมณ์ปโุรหติแสดงยัญพธิ ี๓ ประการดังกลา่วนีถ้วายแดพ่ระเจา้มหา-  

วชิติราชกอ่นจะทรงบชูายญั 

พราหมณ์ปโุรหติกราบทลูถวายค าแนะน า ๑๐ อยา่งกอ่นจะทรงบชูายญั 

  [๓๔๓] ล าดับนัน้ พราหมณ์ปโุรหติขจัดความเดอืดรอ้นพระทัยของพระเจา้ 

มหาวชิติราชเพราะผูรั้บทานดว้ยอาการ ๑๐ อยา่งกอ่นจะทรงบชูายัญ คอื 

   ๑. ทัง้พวกทีฆ่า่สตัว ์ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการฆา่สัตว ์จักพากันมา 

       สูพ่ธิบีชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีฆ่า่สตัว ์ 

       จักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระองคท์รงเจาะจงเฉพาะพวก  

       ทีเ่วน้ขาดจากการฆา่สัตวเ์ทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรง 

       อนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๒. ทัง้พวกทีถ่อืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ทัง้พวกทีเ่วน้ขาด 

       จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้หจั้กพากันมาสูพ่ธิ ี

       บชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีถ่อืเอา 

       สิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้หจั้กไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระ 

       องคท์รงเจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของ  

       ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้หเ้ทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรง  

       อนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๓. ทัง้พวกทีป่ระพฤตผิดิในกาม ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการ 

       ประพฤตผิดิในกาม จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายัญของพระองค ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์ปโุรหติกราบทลูถวายค าแนะน า ๑๐ อยา่งกอ่นจะทรงบชูายัญ 

       บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีป่ระพฤตผิดิในกามจักไดรั้บผล 

       กรรมของเขาเอง ขอพระองคท์รงเจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาด 

       จากการประพฤตผิดิในกามเทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๔. ทัง้พวกทีก่ลา่วค าเท็จ ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค าเท็จ  

       จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายญัของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้  

       พวกทีก่ลา่วค าเท็จจักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระองคท์รง 

       เจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค าเท็จเทา่นัน้แลว้ 

       ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยให ้ 

       เลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๕. ทัง้พวกทีก่ลา่วค าสอ่เสยีด ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค า  

       สอ่เสยีด จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒  

       พวกนัน้ พวกทีก่ลา่วค าสอ่เสยีดจักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง  

       ขอพระองคท์รงเจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค า  

       สอ่เสยีดเทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และ  

       ทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๖. ทัง้พวกทีก่ลา่วค าหยาบ ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค าหยาบ  

       จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายญัของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้  

       พวกทีก่ลา่วค าหยาบจักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระองค ์

       ทรงเจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค าหยาบเทา่นัน้  

       แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยให ้

       เลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๗. ทัง้พวกทีก่ลา่วค าเพอ้เจอ้ ทัง้พวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค า  

       เพอ้เจอ้จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒  

       พวกนัน้ พวกทีก่ลา่วค าเพอ้เจอ้จักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอ 

       พระองคท์รงเจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการกลา่วค าเพอ้ 

       เจอ้เทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรง  

       ท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

   ๘. ทัง้พวกทีเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ทัง้พวกทีไ่มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา  

       จักพากันมาสูพ่ธิบีชูายญัของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้  

       พวกทีเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขาจักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอ 

       พระองคท์รงเจาะจงเฉพาะพวกทีไ่มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

       เทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระ 

       ทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๙. ทัง้พวกทีม่จีติพยาบาท ทัง้พวกทีไ่มม่จีติพยาบาท จักพากันมา 

       สูพ่ธิบีชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีม่จีติ 

       พยาบาทจักไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระองคท์รงเจาะจง 

       เฉพาะพวกทีไ่มม่จีติพยาบาทเทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

         ๑๐. ทัง้พวกทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐ ิทัง้พวกทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิจักพากันมาสู ่

       พธิบีชูายัญของพระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีเ่ป็น  

       มจิฉาทฏิฐจัิกไดรั้บผลกรรมของเขาเอง ขอพระองคท์รงเจาะจง 

       เฉพาะพวกทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐเิทา่นัน้แลว้ทรงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

  พราหมณ์ปโุรหติขจัดความเดอืดรอ้นพระทัยของพระเจา้มหาวชิติราชเพราะ  

ผูรั้บทาน ดว้ยอาการ ๑๐ อยา่งนีก้อ่นจะทรงบชูายัญ 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายญัดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

  [๓๔๔] ตอ่มา พราหมณ์ปโุรหติไดก้ราบทลูชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชกัชวนใหอ้ยาก 

รับเอาไปปฏบิัต ิเรา้พระทัยของพระเจา้มหาวชิติราชผูจ้ะทรงบชูามหายัญใหอ้าจหาญ  

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมพระทัยใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง คอื 

   ๑. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยไมรั่บสัง่ใหเ้ชญิเจา้ผูค้รอง 

       เมอืงทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษา ทรงบชูามหายัญ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

       เห็นปานนัน้เป็นสว่นพระองค ์แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคไ์ดรั้บสัง่ใหเ้ชญิเจา้ผูค้รอง 

       เมอืงทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษาแลว้ โปรดทรงทราบ  

       ตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา  

       และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๒. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยไมรั่บสัง่ใหเ้ชญิอ ามาตย ์ 

       ราชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษา ทรงบชูา 

       มหายัญเห็นปานนัน้เป็นสว่นพระองค ์แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ ี

       ใครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคไ์ดรั้บสัง่ใหเ้ชญิ 

       อ ามาตยร์าชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษาแลว้  

       โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๓. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยไมรั่บสัง่ใหเ้ชญิพราหมณ์ 

       มหาศาลทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษา ทรงบชูา  

       มหายัญเห็นปานนัน้เป็นสว่นพระองค ์แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ ี

       ใครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคไ์ดรั้บสัง่ใหเ้ชญิ 

       พราหมณ์มหาศาลทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษาแลว้  

       โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๔. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยไมรั่บสัง่ใหเ้ชญิคหบดผีูม้ั่งคั่ง 

       ทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษา ทรงบชูามหายัญเห็น 

       ปานนัน้เป็นสว่นพระองค ์แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ 

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคไ์ดรั้บสัง่ใหเ้ชญิคหบดผีู ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

       มั่งคั่งทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทมาปรกึษาแลว้ โปรดทรง 

       ทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรง  

       อนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๕. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงเป็นกษัตรยิ ์

       ผูม้พีระชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนน ีไมท่รง 

       ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ เป็นผูท้ีจ่ะถกู 

       คัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลูวา่ ถงึกระนัน้ ก็ยังทรง 

       บชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคท์รงเป็นผูม้พีระชาตกิ าเนดิ 

       ดทัีง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนน ีทรงถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ ี

       ตลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้ง 

       ถงึชาตติระกลู โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รง  

       บชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใส 

       ในภายในเถดิ 

   ๖. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคม์พีระรปูไมง่ดงาม  

       ไมน่่าด ูไมน่่าเลือ่มใส พระฉววีรรณไมผ่ดุผอ่งดจุพรหม ไมม่ ี

       พระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นไมย่ากเลย ถงึ  

       กระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะ 

       เหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคม์ ี

       พระรปูงดงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มพีระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นักดจุ 

       พรหม มพีระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก  

       โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค  

       ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

   ๗. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงเป็นกษัตรยิ ์

       ผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มพีชืพันธุธ์ัญญาหารเต็มทอ้ง 

       พระคลัง ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้  

       อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะ 

       พระองคท์รงเป็นกษัตรยิผ์ูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก ม ี 

       พชืพันธุธ์ัญญาหารเต็มทอ้งพระคลัง โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ  

       ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท า 

       พระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๘. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงมกีองทหาร 

       ทีเ่ขม้แข็งประกอบดว้ยกองทัพ ๔ เหลา่ อยูใ่นระเบยีบวนัิย  

       คอยรับพระบัญชา ไมท่รงมพีระบรมเดชานุภาพดังวา่จะเผา 

       ผลาญขา้ศกึไดด้ว้ยพระราชอสิรยิยศ ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยัง 

       ทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีคร 

       ต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคท์รงมกีองทหารที ่ 

       เขม้แข็ง ประกอบดว้ยกองทัพ ๔ เหลา่ อยูใ่นระเบยีบวนัิย คอย 

       รับพระบัญชา ทรงมพีระบรมเดชานุภาพดังวา่จะเผาผลาญ 

       ขา้ศกึไดด้ว้ยพระราชอสิรยิยศ โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ  

       ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท า 

       พระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

   ๙. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงมพีระราช 

       ศรัทธา ไมท่รงเป็นทายก ไมท่รงเป็นทานบด ีทรงปิดประตไูว ้ 

       ไมท่รงเป็นดจุโรงทานของสมณพราหมณ์ คนก าพรา้ คนเดนิทาง  

       วณพิก และยาจก ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

       เห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดย 

       ธรรม เพราะพระองคท์รงมพีระราชศรัทธา ทรงเป็นทายก ทรง 

       เป็นทานบด ีมไิดท้รงปิดประต ูทรงเป็นดจุโรงทานของ 

       สมณพราหมณ์ คนก าพรา้ คนเดนิทาง วณพิก และยาจก ทรง 

       บ าเพ็ญพระราชกศุลอยูเ่นอืง ๆ โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอ 

       พระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท า 

       พระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๐. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงรูเ้รือ่งราวที ่

       ถา่ยทอดสบืตอ่กันมานัน้ ๆ ไวม้าก ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยัง 

       ทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคท์รงรูเ้รือ่งราวทีถ่า่ยทอด 

       สบืตอ่กันมานัน้ ๆ ไวม้ากโปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระ 

       องคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัย 

       ใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๑. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงทราบความ 

       หมายแหง่ภาษิตทีไ่ดท้รงศกึษานัน้วา่ นีค้อืจดุมุง่หมายแหง่ภาษิต 

       นี ้ๆ ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู่ 

       แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะ 

       พระองคท์รงทราบความหมายแหง่ภาษิตทีไ่ดท้รงศกึษานัน้วา่ นี้ 

       คอืจดุมุง่หมายแหง่ภาษิตนี ้ๆ โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ 

       ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท า 

       พระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๒. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงเป็นบัณฑติ 

       ไมท่รงเฉียบแหลม ไมท่รงมพีระปรชีาสามารถ ไมส่ามารถจะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

       ทรงด ารอิรรถทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุันได ้ถงึกระนัน้ 

       พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ 

       ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพระองคท์รงเป็น 

       บัณฑติเฉียบแหลม ทรงมพีระปรชีาสามารถ ทรงสามารถทีจ่ะ 

       ด าร ิอรรถทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุันได ้โปรดทรงทราบ 

       ตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา 

       และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๓. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ แตพ่ราหมณ์ปโุรหติของพระองค ์

       ไมใ่ชเ่ป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ไมใ่ชผู่ถ้อื 

       ปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ เป็นผูท้ีจ่ะถกูคดัคา้น 

       ต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรง 

       บชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพราหมณ์ปโุรหติของพระองคเ์ป็น 

       ผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิ ์

       ดตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้ง 

       ถงึชาตติระกลู โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา 

       ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสใน 

       ภายในเถดิ 

          ๑๔. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ แตพ่ราหมณ์ปโุรหติของพระองค ์

       ไมใ่ชผู่ค้งแกเ่รยีน ไมท่รงจ ามนตร ์ไมรู่จ้บไตรเพท พรอ้มทัง้ 

       นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์

       ไมใ่ชผู่รู้ต้ัวบทและไวยากรณ์ ไมใ่ชผู่ช้ านาญโลกายตศาสตรแ์ละ 

       ลักษณะมหาบรุษุ ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็น 

       ปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม 

       เพราะพราหมณ์ปโุรหติของพระองคเ์ป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจ ามนตร ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

       รูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อักษร- 

       ศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์รูต้ัวบทและไวยากรณ์ ช านาญ 

       โลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบรุษุ โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ 

       ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท า 

       พระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๕. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ แตพ่ราหมณ์ปโุรหติของพระองค ์

       ไมใ่ชผู่ม้ศีลี ไมม่ศีลีทีเ่จรญิ ไมป่ระกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ ถงึกระนัน้ 

       พระองคก็์ยังทรงบชูามหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ 

       ไมม่ใีครต าหนพิระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพราหมณ์ปโุรหติของ 

       พระองคเ์ป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ โปรด 

       ทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา ทรงบรจิาค ทรง 

       อนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใสในภายในเถดิ 

          ๑๖. เมือ่พระองคก์ าลังทรงบชูามหายัญ ใคร ๆ จะกลา่ววา่ พระเจา้ 

       มหาวชิติราชทรงบชูามหายัญ แตพ่ราหมณ์ปโุรหติของพระองค ์

       ไมใ่ชบ่ัณฑติผูเ้ฉลยีวฉลาดมปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ใน 

       บรรดาพราหมณ์ผูรั้บการบชูา ถงึกระนัน้ พระองคก็์ยังทรงบชูา 

       มหายัญเห็นปานนัน้อยู ่แมเ้พราะเหตนุี ้ก็ไมม่ใีครต าหน ิ

       พระองคไ์ดโ้ดยธรรม เพราะพราหมณ์ปโุรหติของพระองคเ์ป็นผู ้

       เฉลยีวฉลาด มปัีญญาล าดับที ่๑ หรอืที ่๒ ในบรรดาพราหมณ์ 

       ผูรั้บการบชูา โปรดทรงทราบตามนีเ้ถดิ ขอพระองคไ์ดท้รงบชูา 

       ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงท าพระทัยใหเ้ลือ่มใส 

       ในภายในเถดิ 

  พราหมณ์ปโุรหติไดก้ราบทลูชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชกัชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้พระทัยของพระเจา้มหาวชิติราชผูจ้ะทรงบชูามหายัญใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมพระทัยใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยอาการ ๑๖ อยา่งเหลา่นีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

  [๓๔๕] ในยัญนัน้ไมต่อ้งฆา่โค แพะ แกะ ไก ่สกุร และสตัวน์านาชนดิ ไม ่

ตอ้งตดัตน้ไมม้าท าหลักบชูายัญ ไมต่อ้งเกีย่วหญา้คาเพือ่เบยีดเบยีนสตัวอ์ืน่ แม ้

เหลา่ชนทีเ่ป็นทาส คนรับใช ้กรรมกรของพระเจา้มหาวชิติราชก็ไมถ่กูลงอาชญา ไม ่

มภีัยคกุคาม ไมต่อ้งรอ้งไหฟ้มูฟายท าบรกิรรม แทจ้รงิ คนทีป่รารถนาจะท าจงึได ้

ท า ทีไ่มป่รารถนาก็ไมต่อ้งท า ท าแตส่ ิง่ทีป่รารถนาเทา่นัน้ ส ิง่ทีไ่มป่รารถนาไมต่อ้ง 

ท า ยัญพธินัีน้ส าเร็จลงเพยีงเพราะเนยใส น ้ามัน เนยขน้ นมเปรีย้ว น ้าผึง้ และ 

น ้าออ้ยเทา่นัน้ 

  [๓๔๖] ตอ่มา พวกเจา้ผูค้รองเมอืงทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบท พวก 

อ ามาตยร์าชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบท พวกพราหมณ์มหาศาลทีอ่ยูใ่น 

นคิมและอยูใ่นชนบท พวกคหบดผีูม้ั่งคั่งทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบท พากันน า 

ทรัพยจ์ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระเจา้มหาวชิติราช กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ 

ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายไดน้ าทรัพยจ์ านวนมากนีม้าเพือ่พระองค ์ขอพระองคท์รง 

รับไวเ้ถดิ’ 

  ทา้วเธอตรัสวา่ ‘อยา่เลย ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เราเองไดร้วบรวมทรัพย ์

สนิจ านวนมากมาจากภาษีอากรอันชอบธรรม ทรัพยท์ีพ่วกทา่นน ามาก็จงเป็น 

ของพวกทา่นเถดิ และพวกทา่นจงน าทรัพยจ์ากทีน่ีไ่ปเพิม่อกี’ 

  คนเหลา่นัน้เมือ่ถกูปฏเิสธ จงึจากไปปรกึษาหารอืกันวา่ ‘การทีพ่วกเราจะ 

รับทรัพยส์นิเหลา่นีก้ลับคนืไปยังบา้นเมอืงของตนอกีนัน้ไมเ่ป็นการสมควรเลย พระ 

เจา้มหาวชิติราชก าลังทรงบชูามหายัญ เอาเถอะพวกเรามารว่มบชูายัญโดยเสด็จ 

พระราชกศุลกันเถดิ’ 

  [๓๔๗] ตอ่มา พวกเจา้ผูค้รองเมอืงทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทเริม่บ าเพ็ญ 

ทานทางทศิตะวนัออกแหง่หลมุยัญ พวกอ ามาตยร์าชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่น 

ชนบทเริม่บ าเพ็ญทานทางทศิใตแ้หง่หลมุยัญ พวกพราหมณ์มหาศาลทีอ่ยูใ่นนคิม 

และอยูใ่นชนบทเริม่บ าเพ็ญทานทางทศิตะวนัตกแหง่หลมุยัญ พวกคหบดผีูม้ั่งคั่งที ่

อยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบทเริม่บ าเพ็ญทานทางทศิเหนอืแหง่หลมุยัญ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พระเจา้มหาวชิติราชทรงบชูายัญดว้ยอาการ ๑๖ อยา่ง 

  แมใ้นยัญของเจา้ผูค้รองเมอืงเป็นตน้เหลา่นัน้ก็ไมต่อ้งฆา่โค แพะ แกะ ไก ่สกุร 

และสตัวน์านาชนดิ ไมต่อ้งตัดตน้ไมม้าท าหลักบชูายัญ ไมต่อ้งเกีย่วหญา้คาเพือ่ 

เบยีดเบยีนสตัวอ์ืน่ แมเ้หลา่ชนทีเ่ป็นทาส คนรับใช ้กรรมกรของเจา้ผูค้รองเมอืง 

เป็นตน้เหลา่นัน้ก็ไมถ่กูลงอาชญา ไมม่ภีัยคกุคาม ไมต่อ้งรอ้งไหฟ้มูฟายท าบรกิรรม 

แทจ้รงิ คนทีป่รารถนาจะท าจงึไดท้ า ทีไ่มป่รารถนาก็ไมต่อ้งท า ท าแตส่ ิง่ทีป่รารถนา 

เทา่นัน้ ส ิง่ทีไ่มป่รารถนาไมต่อ้งท า ยัญพธินัีน้ส าเร็จลงเพยีงเพราะเนยใส น ้ามัน 

เนยขน้ นมเปรีย้ว น ้าผึง้ และน ้าออ้ยเทา่นัน้ 

  บคุคล ๔ พวกเห็นชอบตามพระราชด าร ิพระเจา้มหาวชิติราชทรงประกอบ 

ดว้ยคณุลักษณะ ๘ อยา่ง พราหมณ์ปโุรหติประกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๔ อยา่ง และ 

ยัญพธิอีกี ๓ ประการ จงึรวมเรยีกวา่ ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖” 

  [๓๔๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พวกพราหมณ์ไดส้ง่เสยีงอือ้องึวา่ 

“โอ ! ยัญ โอ ! ยัญสมบัต”ิ สว่นพราหมณ์กฏูทันตะน่ังนิง่ 

  ทันใดนัน้ พวกพราหมณ์ไดถ้ามพราหมณ์กฏูทันตะวา่ “เหตใุด ทา่นกฏูทันตะ 

จงึไมช่ืน่ชมสภุาษิตของพระสมณโคดมวา่เป็นค ากลา่วถกูตอ้งเลา่” 

  พราหมณ์กฏูทันตะตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้จะไมช่ืน่ชมสภุาษิต 

ของพระสมณโคดมวา่เป็นค ากลา่วถกูตอ้งก็หาไม ่แมผู้ไ้มช่ืน่ชมสภุาษิตของพระ 

สมณโคดมวา่เป็นค ากลา่วถกูตอ้ง ศรีษะของเขาจะแตก ถงึกระนัน้ ขา้พเจา้ก็ยังรูส้กึ 

อยา่งนีว้า่ พระสมณโคดมไมไ่ดต้รัสอยา่งนีว้า่ เราไดส้ดับมาอย่างนี ้หรอืวา่ เรือ่งนี้ 

ควรเป็นอยา่งนี ้แตพ่ระองคต์รัสวา่ เหตอุยา่งนีไ้ดเ้กดิขึน้แลว้ในกาลนัน้ เรือ่งเชน่ 

นีไ้ดม้แีลว้ในกาลนัน้ ขา้พเจา้คดิวา่ พระสมณโคดมทรงเป็นพระเจา้มหาวชิติราช 

ผูเ้ป็นเจา้ของแหง่ยัญในครัง้โนน้เสยีเอง หรอืพระองคท์รงเป็นพราหมณ์ปโุรหติ 

ผูอ้ านวยการบชูายัญนัน้แน่นอน” ทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดมยอ่มทรงทราบแจง้ชดั 

หรอืวา่ ผูบ้ชูายัญหรอืผูอ้ านวยการบชูายัญเห็นปานนัน้ หลังจากตายแลว้ไปบังเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เรารูแ้จง้ชดัวา่ ผูบ้ชูายัญหรอืผู ้

อ านวยการบชูายัญเห็นปานนัน้ หลังจากตายแลว้ไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์สมัย 

นัน้เราได(้เกดิ)เป็นพราหมณ์ปโุรหติผูอ้ านวยการบชูายัญนัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

ยัญทีส่บืตระกลูกันมาคอืนติยทาน 

ยญัทีส่บืตระกลูกนัมาคอืนติยทาน 

  [๓๔๙] พราหมณ์กฏูทันตะทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม มยีัญอยา่งอืน่อกี 

หรอืไม ่ทีใ่ชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ 

ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มอียู ่พราหมณ์” 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยัญนัน้เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ นติยทานทีท่ าสบืกันมาถวายเจาะ 

จงบรรพชติผูม้ศีลี นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ ี

ผลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ นี”้ 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม อะไรคอืเหต ุอะไรคอืปัจจัย ใหน้ติยทานทีท่ า 

สบืกันมาถวายเจาะจงบรรพชติผูม้ศีลี ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แต ่

มผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ พระอรหันตห์รอืทา่นทีบ่รรล ุ

อรหัตตมรรคยอ่มไมเ่ขา้ไปสูย่ัญเชน่นัน้ เพราะในยัญนัน้ยังปรากฏวา่มกีารประหาร 

ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง จับคอลากไปบา้ง ฉะนัน้พระอรหันตห์รอืทา่นทีบ่รรลอุรหตัตมรรค 

จงึไมเ่ขา้ไปสูย่ัญเชน่นัน้ สว่นนติยทานทีท่ าสบืกันมาถวายเจาะจงบรรพชติผูม้ศีลี 

นัน้ พระอรหันตห์รอืทา่นทีบ่รรลอุรหตัตมรรคจงึเขา้ไปสูย่ัญเชน่นีไ้ด ้เพราะใน 

ยัญนัน้ไมป่รากฏวา่มกีารประหารดว้ยทอ่นไมบ้า้ง จับคอลากไปบา้ง ฉะนัน้พระ 

อรหันตห์รอืทา่นทีบ่รรลอุรหัตตมรรคจงึเขา้ไปสูย่ัญเชน่นี ้นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

นติยทานทีท่ าสบืกันมานัน้ ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ ี

ผลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ นี”้ 

  [๓๕๐] เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม มยีัญอยา่งอืน่อกีหรอืไม ่ทีใ่ช ้

ทนุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ 

มอีงคป์ระกอบ ๑๖ และกวา่นติยทานทีท่ าสบืกันมานี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มอียู ่พราหมณ์” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

ยัญทีส่บืตระกลูกันมาคอืนติยทาน 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยัญนัน้เป็นอยา่งไร”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ยัญของบคุคลผูส้รา้งวหิารอทุศิพระสงฆผ์ูม้า  

จากทศิทัง้ ๔ นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงส ์

มากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ และกวา่นติยทานทีท่ าสบืกนั  

มานี้” 

  [๓๕๑] เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม มยีัญอยา่งอืน่อกีหรอืไม ่ทีใ่ช ้ 

ทนุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ  

มอีงคป์ระกอบ ๑๖ กวา่นติยทานทีท่ าสบืกันมาและกวา่วหิารทานนี้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มอียู ่พราหมณ์” 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยัญนัน้เป็นอยา่งไร”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ยัญของบคุคลผูม้จีติเลือ่มใส ถงึพระพทุธเจา้  

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีาร  

ตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ  

๑๖ กวา่นติยทานทีท่ าสบืกันมา และกวา่วหิารทานนี”้ 

  [๓๕๒] เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม มยีัญอยา่งอืน่อกีหรอืไม ่ทีใ่ชท้นุทรัพย ์ 

และมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงค ์

ประกอบ ๑๖ กวา่นติยทานทีท่ าสบืกันมา กวา่วหิารทาน และกวา่สรณคมนน์ี้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มอียู ่พราหมณ์” 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยัญนัน้เป็นอยา่งไร”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “การทีบ่คุคลผูม้จีติเลือ่มใสสมาทานสกิขาบท  

ทัง้หลาย คอื เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการฆา่สตัว ์เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการถอืเอา 

สิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการประพฤตผิดิในกาม เจตนา 

เป็นเหตเุวน้จากการพดูเท็จ เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและ 

เมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีม  

นอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการม ีองคป์ระกอบ ๑๖ กวา่  

นติยทานทีท่ าสบืกันมา กวา่วหิารทาน และกวา่สรณคมนน์ี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์กฏูทันตะประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๓๕๓] เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม มยีัญอยา่งอืน่อกีหรอืไม ่ทีใ่ชท้นุทรัพย ์

และมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญสมบัต ิ๓ ประการ มอีงค ์

ประกอบ ๑๖ กวา่นติยทานทีท่ าสบืกันมา กวา่วหิารทาน กวา่สรณคมน ์และกวา่ 

สกิขาบทเหลา่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มอียู ่พราหมณ”์ 

  เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยัญนัน้เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ตถาคตอบุตัขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูร 

มาใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่

นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญ 

ทีก่ลา่วมาแลว้กอ่น ๆ ฯลฯ บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌาน 

อยู ่นีเ้ป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ 

ยัญทีก่ลา่วมาแลว้กอ่น ๆ ฯลฯ นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ ฯลฯ นีเ้ป็นยัญซึง่ใช ้

ทนุทรัพยแ์ละมกีารตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญทีก่ลา่วมาแลว้ 

กอ่น ๆ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๑’ นีแ้ลเป็นยัญซึง่ใชท้นุทรัพยแ์ละมกีาร 

ตระเตรยีมนอ้ยกวา่ แตม่ผีลานสิงสม์ากกวา่ยัญทีก่ลา่วมาแลว้กอ่น ๆ พราหมณ์ 

ไมม่ยีัญสมบัตอิืน่ ๆ ทีจ่ะดยี ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่ยัญสมบัตนิีอ้กีแลว้” 

พราหมณ์กฏูทนัตะประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๓๕๔] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้พราหมณ์กฏูทันตะไดก้ราบทลูวา่ 

“ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่่านพระโคดม 

ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่ 

แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทาง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๐-๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์กฏูทันตะบรรลโุสดาปัตตผิล 

แกผู่ห้ลงทางหรอืตามประทบีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พระองค ์

นีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดม 

จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ 

ขา้พระองคไ์ดป้ลอ่ยโคเพศผู ้ลกูโคเพศผู ้ลกูโคเพศเมยี แพะ แกะ อยา่งละ ๗๐๐ 

ตวั ไดใ้หช้วีติแกส่ตัวเ์หลา่นัน้ ขอสตัวเ์หลา่นัน้จงไดก้นิหญา้เขยีวสด ไดด้ืม่น ้าเย็น 

กระแสลมออ่น ๆ จงพัดถกูตัวสตัวเ์หลา่นัน้เถดิ” 

พราหมณ์กฏูทนัตะบรรลโุสดาปตัตผิล 

  [๓๕๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสอนุปพุพกีถา คอื ทรงประกาศเรือ่ง 

ทาน เรือ่งศลี เรือ่งสวรรค ์เรือ่งโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่กาม และ 

อานสิงสใ์นการออกบวชแกพ่ราหมณ์กฏูทันตะ เมือ่ทรงทราบวา่พราหมณ์กฏูทันตะ 

มจีติควรบรรลธุรรม สงบ ออ่น ปราศจากนวิรณ์ เบกิบานผอ่งใส จงึทรงประกาศ 

สามกุกังสกิเทศนา๑ คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค ธรรมจักษุอันไรธ้ลุคีอืกเิลส 

ปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แกพ่ราหมณ์กฏูทันตะบนทีน่ั่งน่ันเองวา่ ‘สิง่ใดสิง่หนึง่ม ี

ความเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดลว้นดับไปเป็นธรรมดา’ เปรยีบเหมอืนผา้ 

ขาวสะอาดปราศจากมลทนิควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

  [๓๕๖] ครัน้พราหมณ์กฏูทันตะเห็นธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม หยั่งลงสูธ่รรม 

หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลกั 

ค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับ 

ภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  [๓๕๗] ทนัีน้ พราหมณ์กฏูทันตะทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินต ์

แลว้ จงึลกุจากทีน่ั่ง กราบพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป ครัน้ลว่ง 

ราตรนัีน้ เขาไดส้ัง่ใหจั้ดของขบฉันอยา่งประณีตไวใ้นโรงพธิบีชูายัญของตน แลว้ 

ใหค้นไปกราบทลูภัตกาลแดพ่ระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารเสร็จแลว้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธองคท์รงยกขึน้แสดงเอง โดยไมม่ผีูท้ลูอาราธนาหรอืทลูถาม (ท.ีส.ีอ. ๒๙๘/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๕.กฏูทันตสตูร] 

พราหมณ์กฏูทันตะบรรลโุสดาปัตตผิล 

  [๓๕๘] ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร  

เสด็จไปยังโรงพธิบีชูายัญของพราหมณ์กฏูทันตะพรอ้มกับภกิษุสงฆแ์ลว้ประทับน่ัง 

บนอาสนะทีป่ไูว ้ 

  จากนัน้ พราหมณ์กฏูทันตะไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนภกิษุสงฆม์ ี

พระพทุธเจา้ทรงเป็นประธานใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จ 

ทรงวางพระหัตถ ์พราหมณ์กฏูทันตะจงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่  

พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ราหมณ์กฏูทันตะเห็นชดั ชกัชวนใหอ้ยากรับเอาไป  

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา  

แลว้ทรงลกุจากอาสนะเสด็จจากไป 

กฏูทนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

เรือ่งพราหมณทตู 

 

๖. มหาลสิตูร 

วา่ดว้ยเจา้ลจิฉวชีือ่มหาล ิ

 

เร ือ่งพราหมณทตู 

  [๓๕๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลาในป่ามหาวนั เขตกรงุ 

เวสาล ีเวลานัน้ พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธจ านวนมากมธีรุะพักอยูใ่นกรุง  

เวสาล ีพราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธเหลา่นัน้ไดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นพระสมณ-  

โคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา 

ในป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ีทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่  

ฯลฯ๑ การไดพ้บพระอรหนัตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  [๓๖๐] ตอ่มา พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธเหลา่นัน้ เขา้ไปยัง  

กฏูาคารศาลา ในป่ามหาวัน สมัยนัน้ทา่นพระนาคติะเป็นพระพทุธอปัุฏฐาก๒  

พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธเหลา่นัน้ เขา้ไปหาทา่นพระนาคติะแลว้เรยีนถาม  

วา่ “ทา่นพระนาคติะ เวลานีท้า่นพระโคดมนัน้ประทับอยูท่ีไ่หน พวกเราตอ้งการ  

เขา้เฝ้าทา่นพระโคดมนัน้” 

  ทา่นพระนาคติะตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เวลานีไ้มใ่ชเ่วลาเขา้เฝ้า  

พระผูม้พีระภาค เพราะพระผูม้พีระภาคประทับหลกีเรน้อยู่” 

  พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธเหลา่นัน้จงึน่ัง(รอ) ณ ทีส่มควรทีพ่ระวหิาร 

นัน้เองดว้ยหวงัวา่ ‘พวกเราไดเ้ขา้เฝ้าทา่นพระโคดมกอ่นจงึจะไป’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในอัมพัฏฐสตูร ขอ้ ๒๕๕ 

๒ ครัง้ปฐมโพธกิาลไมม่พีระพทุธอปัุฏฐากประจ า ฉะนัน้ บางคราวทา่นพระนาคสมาละท าหนา้ที ่บางคราว 

   ทา่นพระนาคติะท าหนา้ที ่บางคราวทา่นพระอปุวาณะท าหนา้ที ่บางคราวทา่นพระสนัุกขัตตะท าหนา้ที ่

   บางคราว สามเณรจุนทะท าหนา้ที ่บางคราวทา่นพระสาคตะท าหนา้ที ่บางคราวทา่นพระเมฆยิะท า 

   หนา้ที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

เรือ่งเจา้โอฏฐัทธลจิฉว ี

 

เร ือ่งเจา้โอฏฐทัธลจิฉว ี

  [๓๖๑] ฝ่ายเจา้โอฏฐัทธลจิฉวพีรอ้มดว้ยเจา้ลจิฉวผีูเ้ป็นบรวิารหมูใ่หญเ่สด็จ 

เขา้ไปหาทา่นพระนาคติะทีก่ฏูาคารศาลาในป่ามหาวนั ทรงกราบทา่นพระนาคติะ 

แลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทรงถามวา่ “ทา่นพระนาคติะ เวลานีพ้ระผูม้ ี

พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ประทับอยูท่ีไ่หน โยมตอ้งการเขา้เฝ้า 

พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

  ทา่นพระนาคติะตอบวา่ “ถวายพระพร มหาล ิเวลานีไ้มใ่ชเ่วลาเขา้เฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาค เพราะพระผูม้พีระภาคประทับหลกีเรน้อยู”่ 

  เจา้โอฏฐัทธลจิฉวจีงึประทับน่ัง(รอ) ณ ทีส่มควรทีพ่ระวหิารนัน้เองดว้ยหวงัวา่ 

‘เราไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้กอ่นจงึจะไป’ 

  [๓๖๒] ตอ่มา สามเณรสหีะ๑ เขา้ไปหาทา่นพระนาคติะ กราบทา่นพระ 

นาคติะแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรเรยีนถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระกัสสปะผูเ้จรญิ พวก 

พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธจ านวนมากเขา้มาทีน่ีเ่พือ่จะขอเขา้เฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาค แมเ้จา้โอฏฐัทธลจิฉวพีรอ้มดว้ยเจา้ลจิฉวผีูเ้ป็นบรวิารหมูใ่หญก็่เสด็จมา 

ทีน่ีเ่พือ่จะขอเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ขอโอกาสเถดิ ขอรับ ขอใหห้มูช่นนัน้ไดเ้ขา้เฝ้า 

พระผูม้พีระภาคบา้ง” 

  ทา่นพระนาคติะตอบวา่ “สหีะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ” 

  สามเณรสหีะรับค าของทา่นพระนาคติะแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

กราบพระผูม้พีระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พราหมณทตูชาวโกศลและชาวมคธจ านวนมากเขา้มาทีน่ีเ่พือ่จะขอเขา้เฝ้าพระผูม้ ี

พระภาค แมเ้จา้โอฏฐัทธลจิฉวพีรอ้มดว้ยเจา้ลจิฉวผีูเ้ป็นบรวิารหมูใ่หญก็่เสด็จมา 

ทีน่ีเ่พือ่จะขอเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอ 

ใหห้มูช่นนัน้ไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สามเณรสหีะเป็นหลานชายของทา่นพระนาคติะ (ท.ีส.ีอ. ๓๖๒/๒๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

สมาธทิีภ่กิษุเจรญิ(บ าเพ็ญ)เฉพาะสว่น 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สหีะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงปอูาสนะไวใ้นรม่เงาวหิาร” 

  สามเณรสหีะทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ไปจัดอาสนะใน  

รม่เงาพระวหิาร 

  [๓๖๓] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากพระวหิาร ไปประทับน่ังบน  

อาสนะทีส่ามเณรสหีะจัดไวใ้นรม่เงาพระวหิาร ล าดับนัน้ พราหมณทตูชาวโกศลและ  

ชาวมคธเหลา่นัน้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ไดส้นทนากับพระผูม้พีระภาคพอ  

คุน้เคยดแีลว้จงึน่ังลง ณ ทีส่มควร 

  [๓๖๔] ฝ่ายเจา้โอฏฐัทธลจิฉวพีรอ้มดว้ยเจา้ลจิฉวผีูเ้ป็นบรวิารหมูใ่หญ่  

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทรงกราบพระผูม้พีระภาคแลว้ประทับน่ังอยู ่ณ ทีส่มควร  

กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หลายวนัมาแลว้ เจา้สนัุกขตัตะลจิฉวบีตุร 

เขา้ไปพบขา้พระองคแ์ลว้บอกวา่ ‘มหาล ิตลอดเวลาทีข่า้พเจา้อยูใ่กลช้ดิพระผูม้ ี 

พระภาคไมน่านเพยีง ๓ ปี ไดเ้ห็นรปูทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด  

แตไ่มไ่ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  

เสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดทีเ่จา้สนัุกขตัตะลจิฉวบีตุรไมไ่ด ้

ยนินัน้มจีรงิหรอืไมม่จีรงิ”  

สมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิเฉพาะสว่น 

  [๓๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาล ิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัให ้ 

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัดทีเ่จา้สนัุกขตัตะลจิฉวบีตุรไมไ่ดย้นินัน้มอียูจ่รงิ ไมใ่ชไ่มม่”ี 

  เจา้โอฏฐัทธลจิฉวทีลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรทีเ่ป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ท าใหเ้จา้สนัุกขตัตะลจิฉวบีตุรไมไ่ดย้นิเสยีงทพิยอ์นัชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจให ้ 

ก าหนัด ซึง่มอียูจ่รงิ ไมใ่ชไ่มม่นัีน้”  

  [๓๖๖] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมาธ ิ

เฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิตะวนัออก  

แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด  

เมือ่เจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิย ์... ในทศิตะวนัออก แตไ่มเ่จรญิสมาธ ิ

เพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิย ์... เธอจงึเห็นแตร่ปูทพิย ์... ในทศิตะวนัออก แตไ่มไ่ดย้นิเสยีงทพิย ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

สมาธทิีภ่กิษุเจรญิ(บ าเพ็ญ) ๒ สว่น 

... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเธอเจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิยอ์ันชวน 

ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิตะวนัออก แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ด ้

ยนิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  [๓๖๗] ยังมอีกี มหาล ิภกิษุเจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิยอ์ันชวน 

ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิใต ้ฯลฯ ในทศิตะวนัตก ฯลฯ ในทศิเหนอื ฯลฯ 

ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ัน 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด เมือ่เจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิย ์... 

ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิย ์... 

เธอจงึเห็นแตร่ปูทพิย ์... ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มไ่ดย้นิเสยีง 

ทพิย ์... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเธอเจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่เห็นรปูทพิยอ์ันชวน 

ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่ม ่

เจรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  [๓๖๘] มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีง 

ทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปู 

ทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด เมือ่เจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ด ้

ยนิเสยีงทพิย ์... ในทศิตะวนัออก แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิย ์... เธอจงึ 

ไดย้นิแตเ่สยีงทพิย ์... ในทศิตะวนัออก แตไ่มไ่ดเ้ห็นรปูทพิย ์... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะเธอเจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พา 

ใจใหก้ าหนัดในทศิตะวนัออก แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่เห็นรปูทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัให ้

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  [๓๖๙] ยังมอีกี มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนี้เจรญิสมาธเิฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ด ้

ยนิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิใต ้ฯลฯ ในทศิตะวนัตก 

ฯลฯ ในทศิเหนอื ฯลฯ ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มเ่จรญิสมาธ ิ

เพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด เมือ่เจรญิสมาธ ิ

เฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิย ์... ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่ม ่

เจรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิย ์... เธอจงึไดย้นิแตเ่สยีงทพิย ์... ในทศิเบือ้งบน ทศิ 

เบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มเ่ห็นรปูทพิย ์... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเธอเจรญิสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

สมาธทิีภ่กิษุเจรญิ(บ าเพ็ญ) ๒ สว่น 

เฉพาะสว่นเพือ่ใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิ 

เบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง แตไ่มเ่จรญิสมาธเิพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิยอ์นัชวน 

ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  [๓๗๐] มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เจรญิสมาธทัิง้ ๒ สว่นเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปู 

ทพิยแ์ละใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ในทศิตะวนัออก 

เมือ่เจรญิสมาธทัิง้ ๒ สว่นเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิยแ์ละใหไ้ดย้นิเสยีงทพิย ์... ในทศิ 

ตะวนัออก เธอจงึไดเ้ห็นรปูทพิยแ์ละไดย้นิเสยีงทพิย ์... ในทศิตะวนัออก ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะเธอเจรญิสมาธทัิง้ ๒ สว่นเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิยแ์ละใหไ้ด ้

ยนิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดในทศิตะวนัออก 

  [๓๗๑] ยังมอีกี มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมาธทัิง้ ๒ สว่นเพือ่ใหไ้ด ้

เห็นรปูทพิยแ์ละใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ในทศิใต ้

ฯลฯ ในทศิตะวนัตก ฯลฯ ในทศิเหนอื ฯลฯ ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง 

เมือ่เจรญิสมาธทัิง้ ๒ สว่นเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นทัง้รปูทพิยแ์ละไดย้นิเสยีงทพิย ์... ในทศิ 

เบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง เธอจงึไดเ้ห็นรปูทพิยแ์ละไดย้นิเสยีงทพิย ์... ใน 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเธอเจรญิสมาธทัิง้ ๒ 

สว่นเพือ่ใหไ้ดเ้ห็นรปูทพิยแ์ละใหไ้ดย้นิเสยีงทพิยอ์ันชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจให ้

ก าหนัด ในทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งต า่ และทศิเฉียง 

  มหาล ินีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหส้นัุกขตัตะลจิฉวบีตุรไมไ่ดย้นิเสยีงทพิยอ์นั 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ซึง่มอียูจ่รงิ ไมใ่ชไ่มม่นัีน้” 

  [๓๗๒] เจา้โอฏฐัทธลจิฉวกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค๑ คงจะมุง่บรรลสุมาธภิาวนาทัง้สองนัน้เป็นแน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาล ิไมใ่ชภ่กิษุจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นเราเพยีง 

เพือ่บรรลสุมาธภิาวนาทัง้สองนีเ้ทา่นัน้ แทจ้รงิ ยังมธีรรมอืน่ทีด่กีวา่และประณีต 

กวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะบรรล”ุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค หมายถงึ การบวชประพฤตธิรรมในศาสนาของ 

   พระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

 

อรยิผล ๔ 

  [๓๗๓] เจา้โอฏฐัทธลจิฉวทีลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมทีด่กีวา่ 

และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคมุง่จะบรรลนัุน้คอื  

อะไร”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาล ิภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นโสดาบัน เพราะ 

ละสงัโยชน์๑ได ้๓ อยา่ง ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๒ ในวนัขา้ง  

หนา้ ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะบรรลุ 

  ยังมอีกี มหาล ิภกิษุเป็นสกทาคาม ีเพราะละสงัโยชนไ์ด ้๓ อยา่ง บรรเทา 

ราคะโทสะและโมหะใหเ้บาบางได ้มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์ 

ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะบรรล ุ

  ยังมอีกี มหาล ิภกิษุไปบังเกดิเป็นโอปปาตกิะ๓ เพราะละสงัโยชนเ์บือ้งต า่ได ้๕  

อยา่ง ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี ธรรมนีแ้ลดกีวา่และ 

ประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะบรรล ุ

  ยังมอีกี มหาล ิภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ  

เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ธรรมนีแ้ลดกีวา่และ 

ประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะบรรล ุ

มหาล ิธรรมเหลา่นีแ้ลทัง้ดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์น 

เรามุง่จะบรรล”ุ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  [๓๗๔] เจา้โอฏฐัทธลจิฉวทีลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มทีาง มขีอ้ 

ปฏบิัตเิพือ่บรรลธุรรมเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สังโยชนห์มายถงึ กเิลสทีผ่กูมัดใจสัตว,์ ธรรมทีม่ัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ อยา่งคอื สักกายทฏิฐ ิ, วจิกิจิฉา,  

   สลัีพพตปรามาส,กามฉันทะหรอืกามราคะ, พยาบาทหรอืปฏฆิะ, รปูราคะ, อรปูราคะ, มานะ, อทุธัจจะ,  

   อวชิชา [องฺ.ทสก. ๒๔/๑๓/๑๔] 

๒ สัมโพธ ิในทีน่ีห้มายเอา มรรค ๓ เบือ้งสงู (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) [ท.ีส.ีอ. 

   ๓๗๓/๒๘๑] 

๓ เป็นโอปปาตกิะ ในทีน่ีห้มายถงึไปเกดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

เรือ่งนักบวช ๒ รปู 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาล ิมทีาง มขีอ้ปฏบิัตเิพือ่บรรลธุรรม  

เหลา่นัน้อยู”่ 

  [๓๗๕] เจา้โอฏฐัทธลจิฉวทีลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทางเป็นอยา่งไร  

ขอ้ปฏบิัตเิพือ่บรรลธุรรมเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มรรคมอีงค ์๘ อันประเสรฐิเหลา่นีค้อื สมัมา 

ทฏิฐ(ิเห็นชอบ), สมัมาสงักัปปะ(ด ารชิอบ), สมัมาวาจา(เจรจาชอบ), สมัมา  

กัมมันตะ(กระท าชอบ), สมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพีชอบ), สมัมาวายามะ(พยายามชอบ),  

สมัมาสต(ิระลกึชอบ) และสมัมาสมาธ(ิตัง้จติมั่นชอบ) นีแ้ลคอืทาง นีค้อืขอ้ปฏบิัต ิ

เพือ่บรรลธุรรมเหลา่นัน้ 

เร ือ่งนกับวช ๒ รปู 

  [๓๗๖] มหาล ิสมัยหนึง่ เราอยูท่ีโ่ฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีมนัีกบวช ๒  

รปู คอื มัณฑยิปรพิาชกและชาลยิปรพิาชก ซึง่เป็นศษิยข์องพวกทารปัุตตกิะ  

(นักบวชผูน้ยิมใชบ้าตรไม)้เขา้ไปหาเรา สนทนากับเราพอคุน้เคยดแีลว้ยนือยู ่ณ ที ่ 

สมควร ถามเราวา่ ‘ทา่นพระโคดม ชวีะ๑ กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะ  

กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั’  

  [๓๗๗] เราตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงตัง้ใจใหด้ ีเราจะบอก’  

นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้รับค าของเราแลว้ เราจงึกลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุตถาคตอบุัตขิ ึน้มา  

ในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๒ (พงึน าขอ้ความเต็มใน 

สามัญญผลสตูรมาใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ผูม้อีาย ุภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่ผูม้อีาย ุภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะ  

กลา่ววา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั’ 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ตอบวา่ ‘ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีย้ังควรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะ  

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึ วญิญาณอมตะหรอื อาตมัน (Soul) [อภ.ิปญฺจ.อ.๑/๑/๑๒๙]  

๒ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสตูร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๒ และควรดเูทยีบตอ่ไปจนถงึขอ้ ๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๖.มหาลสิตูร] 

เรือ่งนักบวช ๒ รปู 

  เรากลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็น 

อยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั 

  ฯลฯ บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌานอยู ่ผูม้อีายุ  

ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอื 

วา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ตอบวา่ ‘ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีย้ังควรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะ 

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

  เรากลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็น 

อยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั 

  ฯลฯ นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ ผูม้อีาย ุภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอื  

ทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ตอบวา่ ‘ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีไ้มค่วรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’๑ 

  เรากลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็น 

อยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั 

  ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป ผูม้อีาย ุภกิษุผูรู้ ้ 

ผูเ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะ  

กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั’ 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ตอบวา่ ‘ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีไ้มค่วรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

  เรากลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้จงึไมก่ลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่ง 

เดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ดังนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้เจา้โอฏฐัทธลจิฉวมีใีจยนิดชีืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาคแลว้แล 

มหาลสิตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าตอบตรงนี ้น่าจะไมม่ ีน (ไม)่ เหมอืนกับทีไ่มม่ใีนสตูรถัดไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๗. ชาลยิสตูร] 

เรือ่งนักบวช ๒ รปู 

 

๗. ชาลยิสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่ชาลยิะ 

 

เร ือ่งนกับวช ๒ รปู 

  [๓๗๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีม ี 

นักบวช ๒ รปู คอื มัณฑยิปรพิาชกและชาลยิปรพิาชก ซึง่เป็นศษิยข์องพวก  

ทารปัุตตกิะ(นักบวชผูน้ยิมใชบ้าตรไม)้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค สนทนากบัพระ  

ผูม้พีระภาคพอคุน้เคยแลว้ ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่น 

พระโคดม ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั” 

  [๓๗๙] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงตัง้ใจ 

ใหด้ ีเราจะบอก”  

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้  

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ 

ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๑ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูรมาใสไ่วใ้น  

ทีน่ี)้ ผูม้อีาย ุภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล  

  ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่ผูม้อีาย ุภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะกลา่ว  

วา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ทลูตอบวา่ “ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีย้ังควรทีจ่ะกลา่ววา่  

ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะ  

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๒ อนึง่ ชาลยิสตูรนีม้เีนือ้ความเกีย่วเนือ่งกับมหาล ิ

   สตูรตอนปลาย (ขอ้ ๓๗๖-๓๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๗. ชาลยิสตูร] 

เรือ่งนักบวช ๒ รปู 

  ฯลฯ บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌานอยู ่ผูม้อีายุ  

ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอื 

วา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ทลูตอบวา่ “ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีย้ังควรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะ 

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะ  

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน 

  ฯลฯ นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ ผูม้อีาย ุภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละ  

หรอืทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละ  

อยา่งกัน” 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ทลูตอบวา่ “ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีย้ังควรทีจ่ะกลา่ววา่  

ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ชวีะ  

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  [๓๘๐] ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป ผูม้อีาย ุ 

ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนี ้ควรละหรอืทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอื 

วา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ทลูตอบวา่ “ภกิษุผูรู้ผู้เ้ห็นอยา่งนีไ้มค่วรทีจ่ะกลา่ววา่ ชวีะ 

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเรารูเ้ราเห็นอยา่งนี ้จงึไมก่ลา่ววา่ ชวีะ  

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้นักบวชทัง้ ๒ รปูนัน้ มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

ชาลยิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

เรือ่งอเจลกัสสปะ 

 

๘. มหาสหีนาทสตูร 

วา่ดว้ยการบนัลอือยา่งองอาจดงัพญาราชสหี ์

 

เร ือ่งอเจลกสัสปะ 

  [๓๘๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กัณณกถล มฤคทายวนั เขตเมอืง 

อชุญุญา ครัง้นัน้ อเจลกัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค สนทนากับพระองคพ์อคุน้ 

เคยแลว้ ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคไ์ดย้นิมาวา่  

‘พระสมณโคดมทรงต าหนติบะทกุชนดิ ทรงคัดคา้นและชีโ้ทษผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่ 

เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระ  

สมณโคดมทรงต าหนติบะทกุชนดิ ทรงคัดคา้นและชีโ้ทษผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่เป็น 

ผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ ชือ่วา่พดูตรงตามทีท่า่นพระโคดมตรัสไว ้ไม ่ 

ชือ่วา่กลา่วตูท่า่นพระโคดมดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูอยา่งสมเหตสุมผลหรอื  

ไมม่บีา้งหรอืทีค่ าเลา่ลอือนัชอบธรรมนัน้จะเป็นเหตทุีค่วรต าหนไิด ้เพราะพวก  

ขา้พระองคไ์มป่ระสงคจ์ะกลา่วตูท่า่นพระโคดมเลย” 

  [๓๘๒] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กัสสปะ สมณพราหมณ์ทีก่ลา่ววา่  

‘พระสมณโคดมทรงต าหนติบะทกุชนดิ ทรงคัดคา้นและชีโ้ทษผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่ 

เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ ไมถ่อืวา่พดูตรงตามทีเ่ราพดู ทัง้ไมถ่อืวา่ 

กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ดว้ยอาศัยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์เราจงึเห็นบคุคลผู ้

บ าเพ็ญตบะบางคนในโลกนีม้อีาชวีะเศรา้หมอง หลังจากตายแลว้ ไปบังเกดิในอบาย  

ทคุต ิวนิบิาต นรกก็ม ีไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรคก็์ม ี 

  [๓๘๓] ดว้ยอาศัยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์เราเห็นบคุคลผูบ้ าเพ็ญ  

ตบะบางคนในโลกนีอ้ยูเ่ป็นทกุขเ์พราะบญุนอ้ย หลังจากตายแลว้ไปบังเกดิในอบาย  

ทคุต ิวนิบิาต นรกก็ม ีไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรคก็์ม ีเรารูก้ารมา การไป การจตุ ิ

และการบังเกดิของคนเหลา่นัน้ตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้ไฉนเราจักต าหนติบะ  

ทกุชนดิ หรอืคดัคา้นและชีโ้ทษผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่ เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดย 

สว่นเดยีวเลา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการไลเ่ลยีงสอบสวน 

  [๓๘๔] กัสสปะ มสีมณพราหมณ์บางพวกเป็นบัณฑติ ทรงภมูปัิญญา มักโต ้

แยง้ มทีา่ทางดังขมังธนู พวกเขาดเูหมอืนจะก าจัดทฏิฐไิดด้ว้ยปัญญา สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้มทีรรศนะตรงกับเราในบางเรือ่ง ไมต่รงกันกับเราในบางเรือ่ง บางประเด็นที ่

พวกเขาวา่ด ีแมเ้ราก็วา่ด ีบางประเด็นทีพ่วกเขาวา่ไมด่ ีแมเ้ราก็วา่ไมด่ ีบางประเด็น 

ทีพ่วกเขาวา่ด ีแตเ่ราวา่ไมด่ ีบางประเด็นทีพ่วกเขาวา่ไมด่ ีแตเ่ราวา่ด ี

  บางประเด็นทีเ่ราวา่ด ีสมณพราหมณ์พวกอืน่ก็วา่ด ีบางประเด็นทีเ่ราวา่ไมด่ ี 

สมณพราหมณ์พวกอืน่ก็วา่ไมด่ ีบางประเด็นทีเ่ราวา่ด ีสมณพราหมณ์พวกอืน่กลับ  

วา่ไมด่ ีบางประเด็นทีเ่ราวา่ไมด่ ีสมณพราหมณ์พวกอืน่กลับวา่ด ี

วา่ดว้ยการไลเ่ลยีงสอบสวน 

  [๓๘๕] กัสสปะ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้แลว้กลา่วอยา่งนี้วา่  

‘ผูม้อีาย ุเรือ่งทีท่ าใหพ้วกเรามวีตัรปฏบิัตไิมต่รงกันจงงดไว ้แตใ่นเรือ่งทีต่รงกัน  

วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวน เปรยีบเทยีบศาสดากับศาสดา หมูส่าวกกับหมูส่าวก  

วา่ ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็นอกศุลก็จัดวา่เป็นอกศุล ทีม่โีทษก็จัดวา่มโีทษ  

ทีไ่มค่วรเสพก็จัดวา่ไมค่วรเสพ ทีไ่มป่ระเสรฐิก็จัดวา่ไมป่ระเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายชัว่ก็ 

จัดวา่เป็นฝ่ายชัว่ ใครเลา่ทีล่ะธรรมเหลา่นีไ้ดเ้ด็ดขาด พระสมณโคดมหรอืวา่ 

คณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’  

  [๓๘๖] กัสสปะ เป็นไปไดท้ีว่ญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนจะพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็นอกศุลก็จัดวา่เป็นอกศุล ทีม่โีทษก็จัดวา่  

มโีทษ ทีไ่มค่วรเสพก็จัดวา่ไมค่วรเสพ ทีไ่มป่ระเสรฐิก็จัดวา่ไมป่ระเสรฐิ และทีเ่ป็น 

ฝ่ายชัว่ก็จัดวา่เป็นฝ่ายชัว่ พระสมณโคดมละธรรมเหลา่นีไ้ดเ้ด็ดขาด หรอืวา่ 

คณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’ ในเรือ่งนัน้วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวน  

อยา่งนี ้โดยมากจะสรรเสรญิพวกเราฝ่ายเดยีวเทา่นัน้ 

  [๓๘๗] ยังมอีกี กัสสปะ วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนพวกเรา เปรยีบ 

เทยีบศาสดากับศาสดา หมูส่าวกกับหมูส่าวกวา่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็น 

กศุลก็จัดวา่เป็นกศุล ทีไ่มม่โีทษก็จัดวา่ไมม่โีทษ ทีค่วรเสพก็จัดวา่ควรเสพ ที่  

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการไลเ่ลยีงสอบสวน 

ประเสรฐิก็จัดวา่ประเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายดก็ีจัดวา่เป็นฝ่ายด ีใครเลา่ทีส่มาทาน 

ประพฤตธิรรมเหลา่นีไ้ดค้รบถว้น พระสมณโคดมหรอืวา่คณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่ 

กันแน่’ 

  [๓๘๘] กัสสปะ เป็นไปไดท้ีว่ญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนจะพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็นกศุลก็จัดวา่เป็นกศุล ทีไ่มม่โีทษก็จัดวา่ 

ไมม่โีทษ ทีค่วรเสพก็จัดวา่ควรเสพ ทีป่ระเสรฐิก็จัดวา่ประเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายดก็ีจัด 

วา่เป็นฝ่ายด ีพระสมณโคดมสมาทานประพฤตธิรรมเหลา่นีไ้ดค้รบถว้น หรอืวา่ 

คณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’ ในเรือ่งนัน้ วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวน 

อยา่งนี ้โดยมากจะสรรเสรญิพวกเราฝ่ายเดยีวเทา่นัน้ 

  [๓๘๙] ยังมอีกี กัสสปะ วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนพวกเรา เปรยีบ 

เทยีบศาสดากับศาสดา หมูส่าวกกับหมูส่าวกวา่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็น 

อกศุลก็จัดวา่เป็นอกศุล ทีม่โีทษก็จัดวา่มโีทษ ทีไ่มค่วรเสพก็จัดวา่ไมค่วรเสพ ทีไ่ม่ 

ประเสรฐิ ก็จัดวา่ไมป่ระเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายชัว่ก็จัดวา่เป็นฝ่ายชัว่ ใครเลา่ทีล่ะธรรม 

เหลา่นีไ้ดเ้ด็ดขาด หมูส่าวกของพระสมณโคดมหรอืวา่หมูส่าวกของคณาจารยผ์ู ้

เจรญิเหลา่อืน่กันแน่’ 

  [๓๙๐] กัสสปะ เป็นไปไดท้ีว่ญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนจะพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็นอกศุลก็จัดวา่เป็นอกศุล ทีม่โีทษก็จัดวา่ 

มโีทษ ทีไ่มค่วรเสพก็จัดวา่ไมค่วรเสพ ทีไ่มป่ระเสรฐิก็จัดวา่ไมป่ระเสรฐิ และทีเ่ป็น 

ฝ่ายชัว่ก็จัดวา่เป็นฝ่ายชัว่ หมูส่าวกของพระสมณโคดมละธรรมเหลา่นีไ้ดเ้ด็ดขาด 

หรอืวา่หมูส่าวกของคณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’ ในเรือ่งนัน้ วญิญชูนเมือ่ซกัไซ ้

ไลเ่ลยีงสอบสวนอยา่งนี ้โดยมากจะสรรเสรญิพวกเราฝ่ายเดยีวเทา่นัน้ 

  [๓๙๑] ยังมอีกี กัสสปะ วญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนพวกเรา เปรยีบ 

เทยีบศาสดากับศาสดา หมูส่าวกกับหมูส่าวกวา่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็น 

กศุลก็จัดวา่เป็นกศุล ทีไ่มม่โีทษก็จัดวา่ไมม่โีทษ ทีค่วรเสพก็จัดวา่ควรเสพ ที่ 

ประเสรฐิก็จัดวา่ประเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายดก็ีจัดวา่เป็นฝ่ายด ีใครเลา่ทีส่มาทาน 

ประพฤตธิรรมเหลา่นีไ้ดค้รบถว้น หมูส่าวกของพระสมณโคดมหรอืวา่หมูส่าวกของ 

คณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะ 

  [๓๙๒] กัสสปะ เป็นไปไดท้ีว่ญิญชูนเมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนจะพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมของทา่นเหลา่นีส้ว่นใดทีเ่ป็นกศุลก็จัดวา่เป็นกศุล ทีไ่มม่โีทษก็จัดวา่ 

ไมม่โีทษ ทีค่วรเสพก็จัดวา่ควรเสพ ทีป่ระเสรฐิก็จัดวา่ประเสรฐิ และทีเ่ป็นฝ่ายดก็ีจัด 

วา่เป็นฝ่ายด ีหมูส่าวกของพระสมณโคดมสมาทานประพฤตธิรรมเหลา่นีไ้ดค้รบถว้น  

หรอืวา่หมูส่าวกของคณาจารยผ์ูเ้จรญิเหลา่อืน่กันแน่’ ในเรือ่งนัน้ วญิญชูนเมือ่ซกัไซ ้

ไลเ่ลยีงสอบสวนอยา่งนี ้โดยมากจะสรรเสรญิพวกเราฝ่ายเดยีวเทา่นัน้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  [๓๙๓] กัสสปะ มทีาง มขีอ้ปฏบิัต ิทีผู่ป้ฏบิัตติามจะรูเ้องเห็นเองวา่ ‘พระ  

สมณโคดมตรัสถกูเวลา ตรัสค าจรงิ ตรัสองิประโยชน ์ตรัสองิธรรม ตรัสองิวนัิย’  

กัสสปะ อะไรคอืทาง อะไรคอืขอ้ปฏบิตั ิทีผู่ป้ฏบิัตติามจะรูเ้องเห็นเองวา่ ‘พระ  

สมณโคดมตรัสถกูเวลา ตรัสค าจรงิ ตรัสองิประโยชน ์ตรัสองิธรรม ตรัสองิวนัิย’  

มรรคมอีงค ์๘ อันประเสรฐิเหลา่นีค้อื สมัมาทฏิฐ(ิเห็นชอบ), สมัมาสงักัปปะ(ด าร ิ

ชอบ), สมัมาวาจา(เจรจาชอบ), สมัมากัมมันตะ(กระท าชอบ), สมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพี 

ชอบ), สมัมาวายามะ(พยายามชอบ), สมัมาสต(ิระลกึชอบ) และสมัมาสมาธ(ิตัง้จติ 

มั่นชอบ) กัสสปะ นีแ้ลคอืทาง คอืขอ้ปฏบิัตทิีผู่ป้ฏบิตัติามจะรูเ้องเห็นเองวา่ พระ  

สมณโคดมตรัสถกูเวลา ตรัสค าจรงิ ตรัสองิประโยชน ์ตรัสองิธรรม ตรัสองิวนัิย” 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะ 

  [๓๙๔] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้อเจลกัสสปะกราบทลูวา่ “ทา่นพระ 

โคดม การบ าเพ็ญตบะทีนั่บวา่เป็นสามัญคณุ๑ และเป็นพรหมัญคณุ๒ ของ  

สมณพราหมณ์แมเ้หลา่นี ้คอื เป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท  

เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บ 

อาหารทีเ่ขาแบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท าเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึ สมณกรรม ไดแ้กก่ารบ าเพ็ญตบะ อันเป็นสิง่ทีท่ าใหค้วามเป็นสมณะสมบรูณ ์ตามความเขา้ใจ 

   ของคนยคุนัน้ (ท.ีส.ีอ. ๓๙๔/๒๙๒) 

๒ หมายถงึ พราหมณกรรม ไดแ้กข่อ้ปฏบัิตทิีท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์โดยสมบรูณ์ ตามความเขา้ใจของคนยุค 

   นัน้ (ท.ีส.ีอ. ๓๙๔/๒๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะ 

อาหารจากปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไม่ 

รับอาหารครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลัง 

บรโิภค ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บอาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไม่ 

รับอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในที่ 

เลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ ไม ่

ดืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง รับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพีดว้ยขา้วค าเดยีว  

รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง ยัง  

ชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๑ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาด  

นอ้ย ๒ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั  

กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๒ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วัน ถอื๑การบรโิภค  

อาหาร ๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้  

  [๓๙๕] การบ าเพ็ญตบะทีนั่บวา่เป็นสามัญคณุและพรหมัญคณุของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ คอื กนิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืย 

เป็นอาหาร กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิยางเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิ 

ร าเป็นอาหาร กนิขา้วตังเป็นอาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิ 

โคมัยเป็นอาหาร กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพี 

  [๓๙๖] การบ าเพ็ญตบะทีนั่บวา่เป็นสามัญคณุและพรหมัญคณุของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ คอื นุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่  

ผา้บังสกุลุ นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนังเสอื นุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ นุ่งหม่ผา้  

คากรอง๒ นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่ผา้กัมพลผมมนุษย ์ 

นุ่งหม่ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ ถอนผมและหนวด คอื ถอืการถอน 

ผมและหนวด ยนือยา่งเดยีวไมย่อมน่ัง เดนิกระโหยง่ คอื ถอืการเดนิกระโหยง่  

(เหยยีบพืน้ไมเ่ต็มเทา้) นอนบนหนาม นอนบนแผน่กระดาน นอนบนเนนิดนิ นอน 

ตะแคงขา้งเดยีว เอาฝุ่ นคลกุตัว อยูก่ลางแจง้ น่ังบนอาสนะตามทีป่ไูว ้บรโิภคคถู  

คอื ถอืการบรโิภคคถู ไมด่ืม่น ้าเย็น คอืถอืการไมด่ืม่น ้าเย็น อาบน ้าวันละ ๓ ครัง้  

คอืถอืการลงอาบน ้า” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ถอื ในทีน่ี ้แปลจากบาลวีา่ อนุโยคมนุยตฺุต ซึง่หมายถงึ การยดึมั่นในวัตรปฏบัิตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ 

๒ ผา้ทีถ่ักทอดว้ยหญา้คา เป็นผา้ทีพ่วกฤๅษีใชนุ่้งหม่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน ์

 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน ์

  [๓๙๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “กัสสปะ แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นอเจลก 

ไมม่มีารยาท เลยีมอื ฯลฯ ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้เชน่นี ้สลี- 

สมัปทา จติสมัปทา หรอืปัญญาสมัปทาก็ยังไมเ่ป็นอันสมณพราหมณ์นัน้อบรมท า 

ใหแ้จง้ ทีแ่ท ้เขายังหา่งไกลจากสามัญคณุและพรหมัญคณุ ตอ่เมือ่ภกิษุเจรญิเมตตา 

จติอันไมม่เีวรไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ 

สมณะบา้ง วา่พราหมณ์๑ บา้ง 

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร 

ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไมห้ลน่ยังชพี สลีสมัปทา จติสมัปทา 

หรอืปัญญาสมัปทาก็ยังไมเ่ป็นอันสมณพราหมณ์นัน้อบรมท าใหแ้จง้ ทีแ่ท ้เขายัง 

หา่งไกลจากสามัญคณุและพรหมัญคณุ ตอ่เมือ่ภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวรไม่ม ี

ความเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ 

ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่ 

พราหมณ์บา้ง 

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน ฯลฯ อาบน ้าวนั 

ละ ๓ ครัง้ คอืถอืการลงอาบน ้า สลีสมัปทา จติสมัปทา หรอืปัญญาสมัปทาก็ยังไม ่

เป็นอันสมณพราหมณ์นัน้อบรมท าใหแ้จง้ ทีแ่ท ้เขายังหา่งไกลจากสามัญคณุและ 

พรหมัญคณุ ตอ่เมือ่ภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวรไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่พราหมณ์บา้ง” 

  [๓๙๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้อเจลกัสสปะกราบทลูวา่ “ทา่น 

พระโคดม สามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้ทีส่ามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็น 

กจิทีท่ าไดย้ากเป็นเรือ่งปกตใินโลก แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นอเจลก ไมม่มีารยาท 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณ์ ในทีน่ี ้หมายถงึพระอรหันตผ์ูส้ ิน้อาสวกเิลส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๖ }  



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน ์

เลยีมอื ฯลฯ ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วันตอ่ ๑ มือ้เชน่นี ้ถา้สามัญคณุหรอื 

พรหมัญคณุ ซึง่ถอืวา่เป็นกจิทีท่ าไดย้ากแสนยากจักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ และดว้ยการบ าเพ็ญตบะดังกลา่วนีแ้ลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็น 

กจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก’ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบดแีมก้ระท่ังนางกมุภทาสก็ีอาจจะท าสามัญคณุ 

และพรหมัญคณุนัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘เอาเถอะ เราจะเป็นอเจลก ไมม่มีารยาท เลยี 

มอื ฯลฯ ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้เชน่นี’้ 

  เพราะสามัญคณุหรอืพรหมัญคณุจักไดช้ือ่วา่เป็นกจิทีท่ าไดย้ากแสนยาก ก็ตอ่ 

เมือ่ไดเ้วน้จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึ 

ควรกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก’ หาก 

ภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวรไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่พราหมณ์บา้ง 

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร 

ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไมห้ลน่ยังชพี ถา้สามัญคณุหรอื 

พรหมัญคณุ ซึง่ถอืวา่เป็นกจิทีท่ าไดย้ากแสนยาก จักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ และดว้ยการบ าเพ็ญตบะดังกลา่วนีแ้ลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็น 

กจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก’ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบด ีแมก้ระท่ังนางกมุภทาสก็ีอาจจะท าสามัญคณุ 

และพรหมัญคณุนัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘เอาเถอะ เราจะกนิผักดองเป็นอาหาร กนิ 

ขา้วฟ่างเป็นอาหาร ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไมห้ลน่ยังชพี’ 

  เพราะสามัญคณุหรอืพรหมัญคณุจักไดช้ือ่วา่เป็นกจิทีท่ าไดย้ากแสนยาก ก็ตอ่ 

เมือ่ไดเ้วน้จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึ 

ควรกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก’ หาก 

ภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวรไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่พราหมณ์บา้ง

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน ์

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน ฯลฯ อาบน ้าวนั  

ละ ๓ ครัง้ คอืถอืการลงอาบน ้า ถา้สามัญคณุหรอืพรหมัญคณุซึง่ถอืวา่เป็นกจิทีท่ า 

ไดย้ากแสนยาก จักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และดว้ยการบ าเพ็ญตบะ  

ดังกลา่วนีแ้ลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็น 

กจิทีท่ าไดย้าก’ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบด ีแมก้ระท่ังนางกมุภทาส ีก็อาจจะท าสามัญคณุ 

และพรหมัญคณุนัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘เอาเถอะ เราจะนุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้  

แกมกัน ฯลฯ อาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้ คอืถอืการลงอาบน ้า’ 

  เพราะสามัญคณุหรอืพรหมัญคณุจักไดช้ือ่วา่เป็นกจิทีท่ าไดย้ากแสนยาก ก็ตอ่ 

เมือ่ไดเ้วน้จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึ 

ควรกลา่ววา่ ‘สามัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก พรหมัญคณุเป็นกจิทีท่ าไดย้าก’ หาก 

ภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน  

ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่พราหมณ์บา้ง” 

  [๓๙๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้อเจลกัสสปะกราบทลูวา่ “ทา่น  

พระโคดม สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้ทีส่มณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ด ้ 

ยากเป็นเรือ่งปกตใินโลก แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นอเจลก ไมม่มีารยาท เลยีมอื  

ฯลฯ ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วันตอ่ ๑ มือ้เชน่นี ้ถา้สมณะหรอืพราหมณ์ซึง่ถอื  

วา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้ากแสนยากจักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิพยีงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ และดว้ยการ 

บ าเพ็ญตบะดังกลา่วนีแ้ลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์ 

เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบดแีมก้ระท่ังนางกมุภทาสก็ีอาจรูจั้กสมณะและ 

พราหมณ์นัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอเจลก ไมม่มีารยาท เลยีมอื ฯลฯ ถอืการ 

บรโิภคอาหาร ๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้เชน่นี’้  

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน ์

  เพราะสมณะหรอืพราหมณ์จักไดช้ือ่วา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้ากแสนยาก ก็ตอ่เมือ่ไดเ้วน้ 

จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึควรกลา่ววา่  

‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ หากภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไม ่ 

มเีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ สมณะ  

บา้ง วา่พราหมณ์บา้ง 

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร  

ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไมห้ลน่ยังชพี ถา้สมณะหรอืพราหมณ์ 

ซึง่ถอืวา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้ากแสนยากจักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และดว้ยการ 

บ าเพ็ญตบะดังกลา่วนีแ้ลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์ 

เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบดแีมก้ระท่ังนางกมุภทาสก็ีอาจรูจั้กสมณะและ 

พราหมณ์นัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘ผูน้ีก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร  

ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไมห้ลน่ยังชพี’ 

  เพราะสมณะหรอืพราหมณ์จักไดช้ือ่วา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้ากแสนยาก ก็ตอ่เมือ่ไดเ้วน้ 

จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึควรกลา่ววา่  

‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ หากภกิษุเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวร  

ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไม่มอีาสวะ เพราะ  

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่สมณะ  

บา้ง วา่พราหมณ์บา้ง 

  แมถ้า้สมณพราหมณ์เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน ฯลฯ อาบน ้า  

วนัละ ๓ ครัง้ คอืถอืการลงอาบน ้า ถา้สมณะหรอืพราหมณ์ซึง่ถอืวา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก 

แสนยาก จักมไีดด้ว้ยการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และดว้ยการบ าเพ็ญตบะดังกลา่วนี้ 

แลว้ ก็ไมค่วรจะกลา่ววา่ ‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

ความสมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นตน้ 

  เพราะคหบดหีรอืบตุรคหบดแีมก้ระท่ังนางกมุภทาสก็ีอาจรูจั้กสมณะและ 

พราหมณ์นัน้ไดด้ว้ยกลา่ววา่ ‘ผูน้ีนุ่้งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน ฯลฯ อาบน ้า  

วนัละ ๓ ครัง้ คอืถอืการลงอาบน ้า’ 

  เพราะสมณะหรอืพราหมณ์จักไดช้ือ่วา่เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้ากแสนยาก ก็ตอ่เมือ่ไดเ้วน้ 

จากการปฏบิัตเิล็ก ๆ นอ้ย ๆ และจากการบ าเพ็ญตบะเชน่นี ้ฉะนัน้จงึควรกลา่ววา่  

‘สมณะเป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก พราหมณ์เป็นผูท้ีรู่ไ้ดย้าก’ หากภกิษุเจรญิเมตตาจติอัน  

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ท าใหรู้แ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ  

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่  

สมณะบา้ง วา่พราหมณ์บา้ง” 

ความสมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นตน้ 

  [๔๐๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้อเจลกัสสปะทลูถามวา่ “ทา่นพระ  

โคดม สลีสมัปทานัน้เป็นอยา่งไร จติสมัปทานัน้เป็นอยา่งไร ปัญญาสมัปทานัน้เป็น 

อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กัสสปะ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น  

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ เห็นภัยในโทษแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  

สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท ประกอบดว้ยกายกรรมและวจกีรรมอันเป็นกศุล ม ี 

อาชวีะบรสิทุธิ ์สมบรูณ์ดว้ยศลี คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย สมบรูณ์ดว้ย 

สตสิมัปชญัญะ(และ)เป็นผูส้นัโดษ 

  [๔๐๑] ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ละ 

เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ู 

มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่ขอ้นีจั้ดเป็นสลีสมัปทาของภกิษุอยา่งหนึง่ ฯลฯ  

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี ้ยอ่มไมป่ระสบภัยอันตรายจากการส ารวมในศลี  

เลย เปรยีบเหมอืนกษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกเป็นพระราชา ก าจัดขา้ศกึไดแ้ลว้ ยอ่ม 

ไมป่ระสบภัยอันตรายจากขา้ศกึเลย ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยอรยิสลีขนัธอ์ยา่งนี ้ยอ่ม 

เสวยสขุอันไมม่โีทษในภายใน กัสสปะ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล นี ้

แลเป็นสลีสมัปทา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยทรงบันลอือยา่งองอาจดังพญาราชสหี ์

  ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลุ 

จตตุถฌานอยู ่นีแ้ลเป็นจติสมัปทา 

  เมือ่มจีติเป็นสมาธอิยา่งนี ้ฯลฯ ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ ฯลฯ๑ รูช้ดั 

วา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป นีแ้ลเป็นปัญญาสมัปทา 

  กัสสปะ สลีสมัปทา จติสมัปทา และปัญญาสมัปทาอยา่งอืน่ทีย่อดเยีย่ม 

กวา่และประณีตกวา่สลีสมัปทา จติสมัปทา และปัญญาสมัปทานีไ้มม่อีกีแลว้ 

วา่ดว้ยทรงบนัลอือยา่งองอาจดงัพญาราชสหี ์

  [๔๐๒] กัสสปะ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่พดูเรือ่งศลี กลา่วสรรเสรญิศลี 

มากมาย ศลีอันยอดเยีย่มมเีทา่ไร เรายังไมเ่ห็นผูจ้ะทัดเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ จะไป 

หาผูท้ีย่ ิง่กวา่เราจากไหนเลา่ ทีแ่ท ้เราผูเ้ดยีวเป็นผูล้ ้าเลศิในศลีอันยอดเยีย่ม คอื 

อธศิลี 

  กัสสปะ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่พดูเรือ่งตบะทีก่ดีกันกเิลส กลา่วสรรเสรญิ 

ตบะทีก่ดีกันกเิลสมากมาย ตบะทีก่ดีกันกเิลสอยา่งยอดเยีย่มมเีทา่ไร เรายังไมเ่ห็น 

ผูจ้ะทัดเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ จะไปหาผูท้ีย่ ิง่กวา่เราจากไหนเลา่ ทีแ่ท ้เราผูเ้ดยีว 

เป็นผูล้ ้าเลศิในตบะทีก่ดีกนักเิลสอันยอดเยีย่ม คอือธเิชคุจฉะ 

  กัสสปะ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่พดูเรือ่งปัญญา กลา่วสรรเสรญิปัญญาไว ้

มากมาย ปัญญาอันยอดเยีย่มมเีทา่ไร เรายังไมเ่ห็นผูจ้ะทัดเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ 

จะไปหาผูท้ีย่ ิง่กวา่เราจากไหนเลา่ ทีแ่ท ้เราผูเ้ดยีวเป็นผูล้ ้าเลศิในปัญญาอันยอด 

เยีย่ม คอือธปัิญญา 

  กัสสปะ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่พดูเรือ่งความหลดุพน้ กลา่วสรรเสรญิ 

ความหลดุพน้ไวม้ากมาย ความหลดุพน้อันยอดเยีย่มมเีทา่ไร เรายังไมเ่ห็นผูจ้ะ 

ทัดเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ จะไปหาผูท้ีย่ ิง่กวา่เราจากไหนเลา่ ทีแ่ท ้เราผูเ้ดยีวเป็นผู ้

ล ้าเลศิในเรือ่งความหลดุพน้ คอือธวิมิตุต ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามเต็มในสามัญญผลสตูร ขอ้ ๑๙๔-๒๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยทรงบันลอือยา่งองอาจดังพญาราชสหี ์

  [๔๐๓] กัสสปะ เป็นไปไดท้ีพ่วกปรพิาชกอัญเดยีรถยีจ์ะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระ 

สมณโคดมทรงบันลอืสหีนาท๑ แตท่รงบันลอืในเรอืนวา่งเทา่นัน้ ไมท่รงบันลอืใน 

บรษัิท๒เลย’ ทา่นพงึบอกพวกเขาวา่ ‘พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ พระสมณโคดม 

ทรงบันลอืสหีนาทและทรงบันลอืในบรษัิทดว้ย’ 

  กัสสปะ เป็นไปไดท้ีพ่วกปรพิาชกอัญเดยีรถยีจ์ะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณ- 

โคดมทรงบันลอืสหีนาทและทรงบันลอืในบรษัิท แตไ่มท่รงบันลอือยา่งองอาจ’ ทา่น 

พงึบอกพวกเขาวา่ ‘พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ พระสมณโคดมทรงบันลอืสหีนาท 

และทรงบันลอืในบรษัิท พรอ้มทัง้ทรงบันลอือยา่งองอาจดว้ย’ 

  กัสสปะ เป็นไปไดท้ีพ่วกปรพิาชกอัญเดยีรถยีจ์ะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณ- 

โคดมทรงบันลอืสหีนาทและทรงบันลอืในบรษัิท พรอ้มทัง้ทรงบันลอือยา่งองอาจ 

แตเ่ทวดาและมนุษยไ์มไ่ดท้ลูถามปัญหา ฯลฯ และเทวดาและมนุษยท์ลูถามปัญหา 

แตพ่ระองคก็์ทรงตอบไมไ่ด ้ฯลฯ และพระองคท์รงตอบได ้แตก็่ท าใหผู้ถ้ามพอใจไมไ่ด ้

ฯลฯ และพระองคท์รงท าใหผู้ถ้ามพอใจได ้แตพ่วกเขาก็ไมส่นใจฟัง ฯลฯ และพวก 

เขาสนใจฟัง แตก็่ไมเ่ลือ่มใส ฯลฯ และพวกเขาเลือ่มใสแตก็่ไมแ่สดงออก ฯลฯ และ 

พวกเขาแสดงออก แตก็่ไมป่ฏบิัตติาม ฯลฯ และพวกเขาปฏบิัตติาม แตก็่ไมช่ืน่ชม 

ยนิด’ี ทา่นพงึบอกพวกเขาวา่ ‘พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ พระสมณโคดมทรง 

บันลอืสหีนาท ทรงบันลอืในบรษัิทและทรงบันลอือยา่งองอาจ เทวดาและมนุษยพ์า 

กันทลูถามปัญหา พระองคท์รงตอบได ้พระองคท์รงท าใหผู้ถ้ามพอใจได ้พวกเขาก็ 

สนใจฟัง ฟังแลว้ก็เลือ่มใส เลือ่มใสแลว้ก็แสดงออก แสดงออกแลว้ก็ปฏบิัตติาม 

เมือ่ปฏบิัตติามตา่งก็ชืน่ชมยนิด’ี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทรงบันลอืสหีนาท หมายถงึ ค าพดูทีต่รัสดว้ยทา่ทอีงอาจดังพญาราชสหี ์ไมท่รงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะทรง 

   มั่นพระทัยในศลี สมาธ ิปัญญาของพระองค ์(ท.ีส.ีฏกีา ๑/๔๐๓/๔๓๒) 

๒ บรษัิท ในทีน่ีห้มายถงึ กลุม่ของบคุคลหลายสถานะทีม่าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ เพือ่ตอ้งการจะฟังพระธรรม- 

   เทศนา ม ี๘ กลุม่คอื ขัตตยิบรษัิท พราหมณบรษัิท คหบดบีรษัิท สมณบรษัิท จาตมุหาราชกิาบรษัิท 

   ตาวตงิสบรษัิท มารบรษัิท และพรหมบรษัิท (ม.ม.ู ๑๒/๑๕๑/๑๑๒, ท.ีส.ีอ. ๔๐๓/๒๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการอยูป่รวิาสของเดยีรถยี ์

 

วา่ดว้ยการอยูป่รวิาสของเดยีรถยี ์

  [๔๐๔] กัสสปะ ครัง้หนึง่เราอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์เพือ่น  

พรหมจารคีนหนึง่ของทา่นในกรงุราชคฤหช์ือ่นโิครธปรพิาชก ไดถ้ามปัญหาเรือ่ง  

ตบะทีก่ดีกันกเิลสอยา่งยอดเยีย่ม เมือ่เราตอบค าถาม เขาก็ปลืม้ใจเป็นอยา่งมาก” 

  อเจลกสัสปะทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มใีครเลา่ทีฟั่งธรรมของพระผูม้ ี 

พระภาคแลว้จะไมป่ลืม้ใจ แมข้า้พระองคไ์ดฟั้งธรรมของพระผูม้พีระภาคเองแลว้ก็ยัง 

ปลืม้ใจเป็นอยา่งมาก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก  

พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดย  

ตัง้ใจวา่ ผูม้ตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชา พงึได ้ 

อปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  [๔๐๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “กัสสปะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะ 

บรรพชาอปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส๑ ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน  

ลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ อนึง่ ในเรือ่งนี้เรา 

ค านงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลดว้ย” 

  เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หากผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะ 

บรรพชาอปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน  

ลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ ขา้พระองคจั์กขออยู่  

ปรวิาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็น 

ภกิษุ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรวิาสในพระสตูรนีเ้รยีกว่า ตติถยิปรวิาส ไดแ้ก ่ขอ้บังคับนักบวชนอกพระพทุธศาสนาทีหั่นมาเลือ่มใส 

   พระธรรมวนัิยแลว้ประสงคจ์ะบวชเป็นภกิษุ ใหข้อปรวิาสตอ่สงฆ ์แลว้ด ารงตนอย่างสามเณรครบ ๔ เดอืน 

   จนสงฆพ์อใจจงึจะขออปุสมบทเป็นภกิษุได ้(ท.ีส.ีอ. ๔๐๕/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๘.มหาสหีนาทสตูร] 

วา่ดว้ยการอยูป่รวิาสของเดยีรถยี ์

  อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค เมือ่บวชแลว้ 

ไมน่าน จากไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มุง่มั่นพระนพิพานอยู ่ไมน่าน 

นักก็ท าใหแ้จง้ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์๑ อันยอดเยีย่ม ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืน 

ไปบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๒ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  จงึเป็นอันวา่ ทา่นพระกัสสปะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระ  

อรหันตทั์ง้หลาย 

มหาสหีนาทสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายเอา พระอรหัตตผล อันเป็น 

   จุดหมายสงูสดุของมรรคพรหมจรรย ์(ท.ีส.ีอ. ๔๐๕/๓๐๐) 

๒ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึ กจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิ 

   ทีจ่ะตอ้งท าเพือ่ตนเอง แตยั่งมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นีไ้ดช้ือ่วา่ อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เรือ่งโปฏฐปาทปรพิาชก 

 

๙. โปฏฐปาทสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่โปฏฐปาทะ 

 

เร ือ่งโปฏฐปาทปรพิาชก 

  [๔๐๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนัอารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีในสมัยนัน้ โปฏฐปาทปรพิาชกพรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษัิทหมู่ 

ใหญป่ระมาณ ๓,๐๐๐ รปู พักอยูใ่นพระราชอทุยานของพระนางมัลลกิา ชือ่เอกสาลกะ  

ทีจั่ดไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลัทธ ิรายลอ้มดว้ยตน้มะพลับ เชา้วนันัน้ พระผูม้พีระภาค 

ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปกรงุสาวตัถเีพือ่บณิฑบาต 

  [๔๐๗] พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ ‘ยังเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตในกรงุ 

สาวตัถ ีทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชกในพระราชอทุยานของพระ  

นางมัลลกิา ชือ่เอกสาลกะ ทีจั่ดไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลัทธ’ิ จงึเสด็จเขา้ไปทีพ่ระ  

ราชอทุยานของพระนางมัลลกิาชือ่เอกสาลกะ ทีจั่ดไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลัทธิ๑  

  [๔๐๘] เวลานัน้ โปฏฐปาทปรพิาชกก าลังน่ังสนทนาดว้ยเสยีงดังอือ้องึอยูก่ับ 

ปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญถ่งึเดรัจฉานกถาตา่ง ๆ คอื เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่ง 

มหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่ง  

ทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม  

เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่ง 

ทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิ 

และความเสือ่ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหตกุารณ์ในพระสตูรนีบ้อกใหท้ราบถงึสภาพทางสังคมในสมัยพทุธกาลอยา่งหนึง่ คอื สมัยนัน้คนชอบ 

   แสวงหาความรู ้ใครตอ้งการแสดงทรรศนะของตนก็สามารถไปแสดงในศาลาถกแถลงทีจั่ดไว ้อกีทัง้ 

   ยนืยันว่า การประกาศธรรมวนัิยของพระพทุธเจา้ มใิชว่า่พระองคจ์ะทรงวางทา่ทเีป็นปรปักษ์กับนักบวช 

   ตา่งลัทธ ิ(ท.ีส.ีอ. ๔๐๖/๓๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยอภญิญานโิรธ 

  [๔๐๙] โปฏฐปาทปรพิาชกเห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กลจงึหา้มบรษัิท 

ของตนวา่ “ทา่นทัง้หลายโปรดเงยีบหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ พระสมณโคดมก าลัง 

เสด็จมา พระองคโ์ปรดเสยีงเบา ตรัสสรรเสรญิเสยีงเบา บางทเีมือ่พระองคท์รง 

ทราบวา่บรษัิทเสยีงเบา อาจจะเสด็จเขา้มาก็ได”้ เมือ่เขากลา่วอยา่งนี ้ปรพิาชก 

เหลา่นัน้จงึไดเ้งยีบ 

  [๔๑๐] ทนัีน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชก โปฏฐปาท- 

ปรพิาชกจงึทลูเชญิวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้มาเถดิ 

ขอรับเสด็จพระผูม้พีระภาค นาน ๆ พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมาทีน่ี ่ขอพระผูม้ ี

พระภาคประทับน่ังบนอาสนะทีป่ไูวเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนอาสนะทีป่ไูว ้สว่นโปฏฐปาทปรพิาชกก็เลอืกน่ัง 

ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “โปฏฐปาทะ เวลา 

นีพ้วกทา่นน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร พดูเรือ่งอะไรคา้งไว”้ 

วา่ดว้ยอภสิญัญานโิรธ๑ 

  [๔๑๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้โปฏฐปาทปรพิาชกกราบทลูวา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งทีพ่วกขา้พระองคส์นทนากันในวลานีข้องดไวก้อ่น เรือ่ง 

นีพ้ระองคจ์ะทรงสดับเมือ่ใดก็ไดใ้นภายหลัง ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนักอ่น ๆ พวก 

สมณพราหมณ์ผูม้ลีัทธติา่งกันไดม้าชมุนุมกันทีศ่าลาถกแถลง๒ ตัง้ประเด็นสนทนา 

กันเรือ่งอภสิญัญานโิรธวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย อภสิญัญานโิรธ คอือะไร’ ในบรรดา 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ บางพวกเสนอวา่ ‘สญัญาของคนไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัย เกดิดับ 

ไปเอง เวลาทีเ่กดิสญัญา คนก็มคีวามจ า เมือ่สญัญาดับ คนก็จ าอะไรไมไ่ด’้ พวก 

หนึง่เสนอประเด็นเรือ่งอภสิญัญานโิรธไวอ้ยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หัวขอ้สนทนาวา่ดว้ยการดับของสัญญา ซึง่ในอรรถกถาแกเ้ป็นจติตนโิรธหรอืความดับจติ อันเป็นการดับ 

   ชัว่คราว (ท.ีส.ีอ. ๔๑๑/๓๐๔-๓๐๕) 

๒ ศัพทบ์าลวีา่ โกตหุลศาลา อรรถกถาแกว้า่ ไมม่ศีาลาทีม่ชี ือ่อยา่งนี้โดยเฉพาะ แตเ่ป็นสถานที ่

   ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้ป็นเดยีรถยีต์่างพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธขิองตน (ท.ีส.ีอ. ๔๑๑/๓๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญามเีหตมุปัีจจัยเกดิดับ 

  สมณพราหมณ์อกีคนหนึง่เสนอวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย เรือ่งนัน้ไมถ่กู เพราะสญัญา 

เป็นอัตตา(ตัวตน)ของคนทีเ่วยีนเขา้เวยีนออก เวลาทีส่ญัญาเป็นอัตตาเวยีนเขา้ คนก็ 

มคีวามจ า เมือ่สญัญาเป็นอัตตาเวยีนออก คนก็จ าอะไรไมไ่ด’้ พวกหนึง่เสนอ 

ประเด็นเรือ่งอภสิญัญานโิรธไวอ้ยา่งนี้ 

  สมณพราหมณ์อกีคนหนึง่เสนอวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย เรือ่งนัน้ก็ไมถ่กู เพราะม ี 

สมณพราหมณ์ผูม้ฤีทธิม์ากมอีานุภาพมาก สามารถบันดาลสญัญาของคนใหเ้ขา้ไป 

หรอืใหอ้อกไปก็ได ้เวลาทีบ่ันดาลใหส้ญัญาเขา้ไป คนก็มคีวามจ า เมือ่บันดาลใหส้ญัญา  

ออกไป คนก็จ าอะไรไมไ่ด’้ พวกหนึง่เสนอประเด็นเรือ่งอภสิญัญานโิรธไวอ้ยา่งนี้ 

  สมณพราหมณ์อกีคนหนึง่เสนอวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย เรือ่งนัน้ก็ไมถ่กู เพราะม ี

เทวดาผูม้ฤีทธิม์ากมอีานุภาพมาก สามารถบันดาลสญัญาของคนใหเ้ขา้ไปหรอืใหอ้อก  

ไปก็ได ้เวลาทีบ่ันดาลใหส้ญัญาเขา้ไป คนก็มคีวามจ า เมือ่บันดาลใหส้ญัญาออกไป  

คนก็จ าอะไรไมไ่ด’้ พวกหนึง่เสนอประเด็นเรือ่งอภสิญัญานโิรธไวอ้ยา่งนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ะลกึถงึพระผูม้พีระภาควา่ ‘ผูฉ้ลาดในธรรม 

เหลา่นี ้ตอ้งเป็นพระผูม้พีระภาคผูพ้ระสคุตเทา่นัน้’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระ  

ผูม้พีระภาคทรงฉลาดรอบรูใ้นเรือ่งอภสิญัญานโิรธนี้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  

อภสิญัญานโิรธเป็นอยา่งไรหนอแล”  

วา่ดว้ยสญัญามเีหตมุปีจัจยัเกดิดบั 

  [๔๑๒] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ บรรดาสมณพราหมณ์  

เหลา่นัน้ ความเห็นของพวกทีก่ลา่ววา่ ‘สญัญาของคนไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัยเกดิดับ  

ไปเอง’ นัน้ผดิตัง้แตแ่รกทเีดยีว เพราะเหตไุร เพราะสญัญาของคนมเีหตมุปัีจจัย  

เกดิก็ม ีดับก็ม ีสญัญาอยา่งหนึง่เกดิเพราะการศกึษา๑ก็ม ีสญัญาอกีอยา่งหนึง่  

ดับเพราะการศกึษาก็ม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขา การศกึษา การส าเหนยีก หรอืขอ้ปฏบัิตสิ าหรับฝึกอบรม ม ี๓ อยา่งคอื อธสิลีสกิขา (การ 

   ศกึษาอบรมในเรือ่งศลี) อธจิติตสกิขา (การศกึษาอบรมในเรือ่งจติ เรยีกง่าย ๆ วา่สมาธ)ิ และอธปัิญญา- 

   สกิขา (การศกึษาอบรมในเรือ่งปัญญา) เป็นเหตใุหัสัญญาดับและเกดิได ้เชน่ พอจติบรรลุปฐมฌาน 

   กามสัญญาก็ดับไป สัจสัญญาอันละเอยีดมปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกก็เกดิขึน้มาแทน (ท.ีส.ีอ. ๔๑๓/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญามเีหตมุปัีจจัยเกดิดับ 

[๔๑๓] การศกึษาเป็นอยา่งไร โปฏฐปาทะ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูร 

มาใสไ่วท้ีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ เมือ่ภกิษุนัน้พจิารณา 

เห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ ยอ่มเกดิความเบกิบานใจ เมือ่เบกิบานใจก็ยอ่มเกดิปีต ิ

เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บความสขุ เมือ่มคีวามสขุ จติยอ่ม 

ตัง้มั่น ภกิษุนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่กามสญัญา (ความจ าไดห้มายรูเ้รือ่งกาม) ของ 

เธอ ทีม่อียูก่อ่นจะดับไป สจัสญัญา๑อันละเอยีดมปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะเกดิ 

ขึน้แทน สญัญาอยา่งหนึง่เกดิเพราะการศกึษา สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการ 

ศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษาอยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายในมภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอัน 

เกดิจากสมาธอิยู ่สจัสญัญาอันละเอยีดมปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกทีม่อียูก่อ่นจะดับไป 

สจัสญัญาอันละเอยีดมปีีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะเกดิขึน้แทน สญัญาอยา่งหนึง่ 

เกดิเพราะการศกึษา สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการ 

ศกึษาอยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขามสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูม้อีเุบกขาม ี

สต ิอยูเ่ป็นสขุ สจัสญัญาอันละเอยีดมปีีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธทิีม่อียูก่อ่นจะดับไป 

สจัสญัญาอันละเอยีดมสีขุอันเกดิจากอเุบกขาจะเกดิขึน้แทน สญัญาอยา่งหนึง่เกดิ 

เพราะการศกึษา สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษา 

อยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป 

กอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สัจสัญญา คอืความส าคัญหรอืความรูส้กึวา่มปีีตแิละสขุเป็นตน้ ทีช่ ือ่วา่สัจสัญญา เพราะเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ 

   (ท.ีส.ีอ. ๔๑๓/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญามเีหตมุปัีจจัยเกดิดับ 

สจัสญัญาอันละเอยีดมสีขุอันเกดิจากอเุบกขาทีม่อียูก่อ่นจะดับไป สจัสญัญาอนั 

ละเอยีดทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุจะเกดิขึน้แทน สญัญาอยา่งหนึง่เกดิเพราะการศกึษา 

สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษาอยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌาน๑ โดยก าหนดวา่ 

อากาศหาทีส่ดุมไิด ้เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสัญญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง รปูสญัญาทีม่อียูก่อ่นจะดับไป สจัสญัญาอันละเอยีดประกอบ 

ดว้ยอากาสานัญจายตนฌานจะเกดิขึน้แทน ภกิษุนัน้มสีจัสญัญาอันละเอยีดประกอบ 

ดว้ยอากาสานัญจายตนฌานในตอนนัน้ สญัญาอยา่งหนึง่เกดิเพราะการศกึษา 

สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษาอยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ ภกิษุลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌาน๒ โดยก าหนดวา่ วญิญาณหาทีส่ดุมไิด ้สจัสญัญาอัน 

ละเอยีดประกอบดว้ยอากาสานัญจายตนฌานทีม่อียูก่อ่นจะดับไป สจัสญัญา 

อันละเอยีดประกอบดว้ยวญิญาณัญจายตนฌานจะเกดิขึน้แทน ภกิษุนัน้มสีจัสญัญา 

อันละเอยีดประกอบดว้ยวญิญาณัญจายตนฌานในตอนนัน้ สญัญาอยา่งหนึง่เกดิ 

เพราะการศกึษา สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษา 

อยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี โปฏฐปาทะ ภกิษุลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

บรรลอุากญิจัญญายตนฌาน๓ โดยก าหนดวา่ ไมม่อีะไร สจัสญัญาอันละเอยีด 

ประกอบดว้ยวญิญาณัญจายตนฌานทีม่อียูก่อ่นจะดบัไป สจัสญัญาอันละเอยีด 

ประกอบดว้ยอากญิจัญญายตนฌานจะเกดิขึน้แทน ภกิษุนัน้มสีจัสญัญาอันละเอยีด 

ประกอบดว้ยอากญิจัญญายตนฌานในตอนนัน้ สญัญาอยา่งหนึง่เกดิเพราะการศกึษา 

สญัญาอกีอยา่งหนึง่ดับเพราะการศกึษาอยา่งนี ้นีจั้ดเป็นการศกึษาอยา่งหนึง่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฌานทีก่ าหนดอากาศคอืชอ่งวา่งอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่๑ ของอรปูฌา ๔ 

๒ ฌานทีก่ าหนดวญิญาณอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่๒ ของอรปูฌาน ๔ 

๓ ฌานทีก่ าหนดภาวะอันไมม่อีะไร (ความว่าง) เป็นอารมณ์ อากญิจัญญายตนฌาน เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 

   สัญญัคคะ (ทีส่ดุแหง่สัญญา) เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยของการมสีัญญา กลา่วคอื ผูบ้รรลอุากญิจัญ- 

   ญายตนฌานแลว้ ขัน้ตอ่ไปจะเขา้ถงึเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบา้ง เขา้ถงึสัญญานโิรธบา้ง (ท.ีส.ีอ. 

   ๔๑๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญามเีหตมุปัีจจัยเกดิดับ 

  [๔๑๔] โปฏฐปาทะ ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ีย่ังมสีกสญัญา๑ เธอออกจาก 

ปฐมฌานเขา้ทตุยิฌาน ออกจากทตุยิฌานเขา้ตตยิฌาน จนถงึอากญิจัญญายตน- 

ฌานอันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาโดยล าดับ เมือ่เธออยูใ่นอากญิจัญญายตนฌานอันเป็น 

ทีส่ดุแหง่สญัญา เกดิความคดิขึน้มาอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เรายังคดิอยูไ่มด่เีลย ไมค่ดิเสยีจะ 

ดกีวา่ ถา้เรายังคดิยังค านงึ สญัญาเหลา่นี ้(ทีเ่ราไดม้าแลว้)จะพงึดับ สญัญาอืน่ที ่

หยาบจะเกดิขึน้แทน ทางทีด่เีราไมค่วรคดิและไมค่วรค านงึ’ เธอจงึไมค่ดิไมค่ านงึ 

เมือ่เธอไมค่ดิไมค่ านงึ สญัญานัน้จงึดับไป สญัญาอืน่ทีห่ยาบก็ไมเ่กดิขึน้ เธอจงึบรรล ุ

นโิรธ โปฏฐปาทะ การเขา้ถงึความดับสญัญาของภกิษุผูม้คีวามรูต้ัวโดยล าดับ ยอ่มม ี

ไดด้ว้ยอาการอยา่งนี ้

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร การเขา้ถงึความดับสญัญาของภกิษุ 

ผูม้คีวามรูส้กึตัวโดยล าดับเชน่นี ้ทา่นเคยไดย้นิมากอ่นบา้งหรอืไม”่ 

  เขากราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดย้นิเลย พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองคเ์พิง่รูท่ั้วถงึ 

ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้เดีย๋วนีเ้องวา่ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีท้ีย่ังม ี

สกสญัญา เธอออกจากปฐมฌานเขา้ทตุยิฌาน ออกจากทตุยิฌานเขา้ตตยิฌาน 

จนถงึอากญิจัญญายตนฌานอันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาโดยล าดับ เมือ่เธออยูใ่น 

อากญิจัญญายตนฌานอันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญา เกดิความคดิขึน้มาอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ 

เรายังคดิอยูไ่มด่เีลย ไมค่ดิเสยีจะดกีวา่ ถา้เรายังคดิยังค านงึ สญัญาเหลา่นี ้(ทีเ่รา 

ไดม้าแลว้)จะพงึดับ สญัญาอืน่ทีห่ยาบจะเกดิขึน้แทน ทางทีด่เีราไมค่วรคดิและไม ่

ควรค านงึ’ เธอจงึไมค่ดิไมค่ านงึ เมือ่เธอไมค่ดิไมค่ านงึ สญัญานัน้จงึดับไป สญัญา 

อืน่ทีห่ยาบก็ไมเ่กดิขึน้ เธอจงึบรรลนุโิรธ การเขา้ถงึความดับสญัญาของภกิษุผูม้ ี

ความรูส้กึตัวโดยล าดับ ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เป็นอยา่งนัน้ โปฏฐปาทะ” 

  [๔๑๕] เขาทลูถามวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตอิากญิจัญญายตนฌาน 

อันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาไวอ้ยา่งเดยีวหรอืบัญญัตไิวห้ลายอยา่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความส าคัญวา่เป็นของตน, นกึวา่เป็นของตนเอง (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญาและอัตตา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ เราบัญญัตอิากญิจัญญายตนฌาน 

อันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาไวอ้ยา่งเดยีวก็ม ีหลายอยา่งก็ม”ี 

  เขาทลูถามวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตอิากญิจัญญายตนฌานอันเป็น 

ทีส่ดุแหง่สญัญาไวอ้ยา่งเดยีวก็ม ีหลายอยา่งก็ม ีโดยวธิใีดบา้ง พระพทุธเจา้ขา้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ เราบัญญัตอิากญิจัญญายตนฌาน 

อันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาไวโ้ดยวธิทีีพ่ระโยคาวจรจะบรรลนุโิรธได ้ดังนัน้เราจงึบัญญัต ิ

อากญิจัญญายตนฌานอันเป็นทีส่ดุแหง่สญัญาอยา่งเดยีวก็ม ีหลายอยา่งก็ม”ี 

  [๔๑๖] เขาทลูถามวา่ “สญัญาเกดิขึน้กอ่นญาณ หรอืวา่ญาณเกดิขึน้กอ่น 

สญัญา๑ หรอืวา่ทัง้สญัญาและญาณเกดิขึน้พรอ้มกัน พระพทุธเจา้ขา้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ สญัญาเกดิขึน้กอ่นญาณ เพราะม ี

สญัญาเกดิขึน้จงึมญีาณเกดิขึน้ ภกิษุยอ่มรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘เพราะสญัญาเป็นปัจจัย ญาณ  

จงึเกดิขึน้แกเ่รา’ โปฏฐปาทะ ทา่นพงึทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญาเกดิขึน้กอ่น  

ญาณ เพราะมสีญัญาเกดิขึน้จงึมญีาณเกดิขึน้” 

วา่ดว้ยสญัญากบัอตัตา 

  [๔๑๗] โปฏฐปาทปรพิาชกทลูถามวา่ “สญัญาเป็นอัตตาของคนหรอืวา่ 

สญัญากับอัตตาเป็นคนละอยา่งกัน พระพทุธเจา้ขา้”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โปฏฐปาทะ ทา่นหมายถงึอัตตาเชน่ไร”  

  เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์มายถงึอัตตาหยาบซึง่  

มรีปูทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ บรโิภคอาหารเป็นค า ๆ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้เป็นอัตตา 

หยาบซึง่มรีปูทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ บรโิภคอาหารเป็นค า ๆ เมือ่เป็นเชน่นี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นค าถามในท านองวา่ ระหวา่งสัญญากับญาณ ฝ่ายไหนเกดิกอ่นกัน อนึง่ คูข่องสัญญาและญาณม ี 

   ฝ่ายละ ๓ คอื ญาณสัญญา กับ วปัิสสนาญาณ, วปัิสสนาสัญญา กับ มัคคญาณ และมัคคสัญญา กับ  

   ผลญาณ (ท.ีส.ีอ. ๔๑๖/๓๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญาและอัตตา 

สญัญากับอัตตาก็เป็นคนละอยา่งกัน ตามขอ้นีท้า่นพงึทราบโดยปรยิายวา่ สัญญา 

กับอัตตาเป็นคนละอยา่งกนั อัตตาหยาบซึง่มรีปูทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ 

บรโิภคอาหารเป็นค า ๆ นี ้จงยกไวก้อ่น ถา้สญัญาของคนทีพ่ดูถงึนีอ้ยา่งหนึง่เกดิ 

และอกีอยา่งหนึง่ดับ ทา่นก็พงึทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญากับอัตตาเป็นคนละ 

อยา่งกัน” 

  [๔๑๘] เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์มายถงึอัตตา 

ทีส่ าเร็จดว้ยใจ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้เป็นอัตตาทีส่ าเร็จ 

ดว้ยใจ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง เมือ่เป็นเชน่นี ้สญัญากับอัตตา 

ก็เป็นคนละอยา่งกัน ตามขอ้นี ้ทา่นก็พงึทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญากับอัตตาเป็น 

คนละอยา่งกัน อตัตาทีส่ าเร็จดว้ยใจ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง จงยก 

ไวก้อ่น ถา้สญัญาของคนทีพ่ดูถงึนีอ้ยา่งหนึง่เกดิและอกีอยา่งหนึง่ดับ ทา่นก็พงึ 

ทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญากับอัตตาเป็นคนละอยา่งกัน” 

  [๔๑๙] เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์มายถงึอัตตาที ่

ไมม่รีปู ส าเร็จดว้ยสญัญา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ อัตตาทีท่า่นพดูถงึนัน้เป็นอัตตาทีไ่มม่ ี

รปู ส าเร็จดว้ยสญัญา เมือ่เป็นเชน่นี ้สญัญากับอัตตาก็เป็นคนละอยา่งกัน ตามขอ้ 

นี ้ทา่นก็พงึทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญากับอัตตาเป็นคนละอยา่งกัน อัตตาทีไ่มม่ ี

รปูส าเร็จดว้ยสญัญา จงยกไวก้อ่น ถา้สญัญาของคนทีพ่ดูถงึนีอ้ยา่งหนึง่เกดิและ 

อกีอยา่งหนึง่ดับ ทา่นก็พงึทราบโดยปรยิายนีว้า่ สญัญากับอัตตาเป็นคนละอยา่งกัน” 

  [๔๒๐] เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคอ์าจรูไ้ดไ้หมวา่ 

สญัญาเป็นอัตตาของคน หรอืวา่สญัญากับอัตตาเป็นคนละอยา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โปฏฐปาทะ ทา่นมทีฏิฐแิตกตา่งกัน มคีวามถกู 

ใจแตกตา่งกัน มคีวามพอใจแตกตา่งกัน มคีวามมุง่หมายแตกตา่งกัน มอีาจารย ์

แตกตา่งกัน จงึเขา้ใจไดย้ากวา่ สญัญาเป็นอัตตาของคน หรอืวา่สญัญากับอัตตา 

เป็นคนละอยา่งกัน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญาและอัตตา 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้ขา้พระองคม์ทีฏิฐแิตกตา่งกันม ี

ความถกูใจแตกตา่งกัน มคีวามพอใจแตกตา่งกัน มคีวามมุง่หมายแตกตา่งกัน 

มอีาจารยแ์ตกตา่งกันจงึเขา้ใจไดย้ากวา่ สญัญาเป็นอัตตาของคน หรอืวา่สญัญากับ 

อัตตาเป็นคนละอยา่งกัน ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็โลกเทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

เป็นโมฆะกระนัน้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เรือ่งนีเ้ราไมต่อบ” 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่เป็น 

โมฆะกระนัน้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เรือ่งนีเ้ราไมต่อบ” 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โลกมทีีส่ดุ ฯลฯ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ ตถาคต๑ 

เกดิอกี หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและ 

ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่นี ้

เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่เป็นโมฆะกระนัน้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เรือ่งนีเ้ราไมต่อบ” 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะเหตไุร พระองคจ์งึไมท่รงตอบ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เพราะเรือ่งนัน้ไมม่ปีระโยชน ์ไมม่สีาระ ไมใ่ชจ่ดุ 

เริม่ตน้ของพรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัดยนิด ี

ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไม ่

เป็นไปเพือ่นพิพาน ฉะนัน้เราจงึไมต่อบ” 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคท์รงตอบเรือ่งอะไรเลา่” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึ อัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระ 

   พทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึ สัตตะ (ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘ ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

วา่ดว้ยสญัญาและอัตตา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เราตอบเรือ่งทกุข ์เรือ่งทกุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ 

เรือ่งทกุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ เรือ่งทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตเิครือ่ง 

ด าเนนิไปสูค่วามดับทกุข)์” 

  เขาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะเหตไุรพระองคจ์งึทรงตอบเรือ่ง 

นัน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เพราะเรือ่งนัน้มปีระโยชน ์มสีาระ เป็นจดุเริม่ 

ตน้ของพรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัดยนิด ีเพือ่ดับ เพือ่ 

สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน ฉะนัน้เราจงึตอบ” 

  เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต 

ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  ทนัีน้ พระผูม้พีระภาคทรงลกุขึน้จากอาสนะเสด็จจากไปแลว้ 

  [๔๒๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน พวกปรพิาชกไดต้ัดพอ้ 

ตอ่วา่โปฏฐปาทปรพิาชกดว้ยค าตัดพอ้ ตอ่วา่ ทิม่แทงวา่ “ทา่นโปฏฐปาทะเป็นคน 

อยา่งนีน้ีเ่อง ทา่นโปฏฐปาทะพลอยชืน่ชมค าพดูของพระสมณโคดมทกุค าวา่ ‘ขา้แต ่

พระผูม้พีระภาค ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้’ แตพ่วกเรา 

กลับไมเ่ขา้ใจความหมายทีพ่ระสมณโคดมตรัสแมแ้ตน่ดิเดยีววา่ โลกเทีย่ง หรอืโลก 

ไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับ 

สรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตาย 

แลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  เมือ่พวกปรพิาชกกลา่วอยา่งนี ้โปฏฐปาทปรพิาชกไดบ้อกพวกเขาวา่ “ทา่น 

ทัง้หลาย ขา้พเจา้เองก็ไมเ่ขา้ใจความหมายทีพ่ระสมณโคดมตรัสไวแ้มแ้ตน่ดิเดยีววา่ 

‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ แตว่า่ พระสมณโคดมทรงบัญญัตขิอ้ปฏบิัตทิีจ่รงิ แท ้แน่นอน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เรือ่งจติตหตัถ ิสารบีตุร และโปฏฐปาทปรพิาชก 

เป็นธรรมฐติ ิ๑ เป็นธรรมนยิาม๒ ไว ้ก็เมือ่ทรงบัญญัตเิชน่นี ้ไฉนวญิญชูนอยา่ง 

ขา้พเจา้จะไมพ่ลอยชืน่ชมสภุาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็นค าสภุาษิตเลา่” 

เร ือ่งจติตะ หตัถสิารบีตุร และโปฏฐปาทปรพิาชก 

  [๔๒๒] ครัน้ผา่นไป ๒-๓ วนั จติตะ หัตถสิารบีตุร๓ กับโปฏฐปาทปรพิาชกพา 

กันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค จติตะ หัตถสิารบีตุร กราบพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ฝ่ายโปฏฐปาทปรพิาชกสนทนากับพระผูม้พีระภาคพอคุน้เคยแลว้จงึน่ัง ณ 

ทีส่มควร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คราวเมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไป 

ไมน่าน พวกปรพิาชกไดต้ัดพอ้ตอ่วา่ขา้พระองคด์ว้ยค าตัดพอ้ ตอ่วา่ ทิม่แทงวา่ 

‘ทา่นโปฏฐปาทะเป็นคนอยา่งนีน้ีเ่อง ทา่นโปฏฐปาทะพลอยชืน่ชมค าพดูของ 

พระสมณโคดมทกุค าวา่ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต 

ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ แตพ่วกเรากลับไมเ่ขา้ใจความหมายทีพ่ระสมณโคดมตรัสแม ้

แตน่ดิเดยีววา่ โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็ไมใ่ช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็ไมใ่ช’่ เมือ่พวกปรพิาชกกลา่วอยา่งนี ้ขา้พระองค ์

ไดบ้อกพวกเขาวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้เองก็ไมเ่ขา้ใจความหมายทีพ่ระสมณโคดม 

ตรัสแมแ้ตน่ดิเดยีววา่ โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ แตว่า่พระสมณโคดมทรงบัญญัตขิอ้ 

ปฏบิัตทิีจ่รงิ แท ้แน่นอน เป็นธรรมฐติ ิเป็นธรรมนยิามไว ้ก็เมือ่ทรงบัญญัตเิชน่ 

นี ้ไฉนวญิญชูนอยา่งขา้พเจา้จะไมพ่ลอยชืน่ชมสภุาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็น 

ค าสภุาษิตเลา่” 

  [๔๒๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ ปรพิาชกทัง้หมดเหลา่นีเ้ป็น 

คนตาบอดไมม่จัีกษุ ในชมุนุมชนนัน้มแีตท่า่นเทา่นัน้ทีม่จัีกษุ ธรรมทีเ่ป็นเอกงัสกิ- 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภาวะทีด่ ารงอยูเ่อง เป็นอยูเ่องตามธรรมดา อรรถกถาหมายเอา สภาวะทีด่ ารงอยูใ่นโลกตุตรธรรม ๙ 

   (ท.ีส.ีอ. ๔๒๑/๓๑๓) 

๒ กฏทีแ่น่นอนแหง่สภาวะอันมอียูจ่รงิ แท ้และแน่นอนหลบเลีย่งไม่ได ้ตอ้งเป็นไปตามทีม่ันเป็น หรอือาจเรยีก 

   วา่ กฏธรรมชาตก็ิได ้อรรถกถาหมายเอา กฏทีแ่น่นอนแหง่โลกตุตรธรรม (ท.ีส.ีอ. ๔๒๑/๓๑๓) 

๓ จติตะ หัตถสิารบีุตร เป็นบตุรนายควาญชา้งกรงุสาวัตถ ีบวชๆ สกึๆ จนครบ ๗ ครัง้ในตอนเกดิพระสตูรนี ้

   (ท.ีส.ีอ. ๔๒๒/๓๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เรือ่งจติตหตัถ ิสารบีตุร และโปฏฐปาทปรพิาชก 

ธรรม๑ เราไดแ้สดงและบญัญัตไิวแ้ลว้ ธรรมทีเ่ป็นอเนกังสกิธรรม๒ เราก็ไดแ้สดงและ 

บัญญัตไิวแ้ลว้ 

  โปฏฐปาทะ เราแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่ไหนวา่เป็นอเนกังสกิธรรม คอื 

ธรรมทีว่า่ โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็น 

อยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิ 

อกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไม่ 

เกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่เรา 

แสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็นอเนกังสกิธรรม 

  โปฏฐปาทะ เพราะเหตไุร เราจงึแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็นอเนกังสกิ- 

ธรรมเลา่ เพราะวา่ธรรมเหลา่นีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมม่สีาระ ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่ 

พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัดยนิด ีไมเ่ป็น 

ไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไป 

เพือ่นพิพาน ฉะนัน้ เราจงึแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็นอเนกังสกิธรรม 

  [๔๒๔] โปฏฐปาทะ เราแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่ไหนวา่เป็นเอกังสกิธรรม 

คอืธรรมทีว่า่ นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ นี ้

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตเิครือ่งด าเนนิไปสูค่วามดับทกุข)์ เราแสดงและ 

บัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็นเอกังสกิธรรม 

  โปฏฐปาทะ เพราะเหตไุร เราจงึแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็นเอกังสกิ- 

ธรรมเลา่ เพราะวา่ธรรมเหลา่นีม้ปีระโยชน ์มสีาระ เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัดยนิด ีเพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่ 

รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน ฉะนัน้ เราจงึแสดงและบัญญัตธิรรมเหลา่นีว้า่เป็น 

เอกังสกิธรรม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีเ่ป็นไดอ้ยา่งเดยีว ไดแ้ก ่ธรรมทีม่คีวามชดัเจน แน่นอน สามารถบอกไดว้า่เป็นอย่างนัน้ ไมเ่ป็น 

   อยา่งอืน่ เชน่เหตขุองทกุขค์อืตัณหาเทา่นัน้ (ท.ีส.ีอ. ๔๒๓/๓๑๔) 

๒ ธรรมทีเ่ป็นไดห้ลายอยา่ง ไดแ้กส่ิง่ทีไ่มอ่าจตอบไดว้า่ ใชห่รอืไมใ่ช ่เพยีงอยา่งเดยีว เชน่ ไมอ่าจตอบวา่ 

   โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง (ท.ีส.ีอ. ๔๒๓/๓๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เปรยีบดว้ยชายหลงรักหญงิงามแหง่ชนบท 

  [๔๒๕] โปฏฐปาทะ มสีมณพราหมณ์ผูม้วีาทะมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจาก 

ตายแลว้ อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว ปลอดภัย’ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

แลว้ถามวา่ ‘ทา่นมวีาทะมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ หลังจากตายแลว้ อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว 

ปลอดภัยจรงิหรอื’ 

  ถา้สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูถามอยา่งนีย้ังยนืยันวา่ ‘จรงิ’ เราจะถามวา่ ‘ก็ 

ทา่นรูท้า่นเห็นโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ 

‘ไมรู่ไ้มเ่ห็น’ 

  เราจะถามวา่ ‘ทา่นรูอ้ัตตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว ตลอด ๑ วนั ตลอด ๑ คนื 

หรอืตลอดครึง่วนัตลอดครึง่คนืหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้ 

  เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นรูว้า่ นี้เป็นทาง นีเ้ป็นขอ้ปฏบิัตเิพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีวหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้ 

  เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นไดย้นิเสยีงพวกเทวดาผูบ้ังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว 

ซึง่กลา่วอยูว่า่ ทา่นผูน้ริทุกข ์ทา่นปฏบิัตดิ ีปฏบิัตชิอบเพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีว ถงึขา้พเจา้ก็ปฏบิัตอิยา่งนีจ้งึบังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวหรอื’ เมือ่ 

ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมไ่ดย้นิ’ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ถอืวา่เลือ่นลอย๑ มใิชห่รอื” 

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

เปรยีบดว้ยชายหลงรกัหญงิงามแหง่ชนบท๒ 

  [๔๒๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ เปรยีบเหมอืนชายคนหนึง่ 

ปรารภถงึหญงิสาวอยา่งนี้วา่ ‘เราปรารถนารักใครห่ญงิงามแหง่ชนบทนี้’ คนจะถาม 

เขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอรูจั้กหญงิคนนัน้หรอืวา่เป็นนางกษัตรยิ ์นางพราหมณี นางแพศย ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ เลือ่นลอย (อปฺปาฏหิรีกต ) หมายถงึ เป็นค าทีไ่มม่ปีาฏหิารยิ ์ขาดเหตผุลทีจ่ะจูงใจฝ่ายตรงขา้มใหเ้ชือ่ถอื 

   หรอืยนิยอมได ้[ท.ีส.ีฎกีา(อภนิว.) ๒/๔๒๕/๔๙๓]  

๒ หญงิทีม่ผีวิพรรณ ทรวดทรง และกริยิามารยาทงดงามกวา่หญงิทั่วไปในชนบทนัน้ (ท.ีส.ีอ. ๔๒๖/๓๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เปรยีบดว้ยชายหลงรักหญงิงามแหง่ชนบท 

หรอืนางศทูร’ เมือ่ถกูถามอยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอ 

รูจั้กหญงิคนนัน้หรอืวา่มชีือ่ ตระกลู สงู ต า่ สนัทัด ด า คล ้า หรอืผวิเหลอืง อยูใ่น 

หมูบ่า้น นคิม หรอืเมอืงโนน้’ เมือ่ถกูถามอยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่ ‘ยังไมรู่จั้ก’ จะถกู 

ถามตอ่ไปวา่ ‘เธอปรารถนารักใครห่ญงิทีย่ังไมเ่คยรูจั้กทัง้ไมเ่คยเห็นอยา่งนัน้หรอื’ 

เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ 

ถอืวา่เลือ่นลอย มใิชห่รอื” 

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพูดของชายผูนั้น้ถอืวา่ 

เลือ่นลอยแน่นอน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ แมส้มณพราหมณ์ผูม้วีาทะมทีฏิฐอิยา่งนี้ 

วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว ปลอดภัย’ ก็เชน่กัน เราเขา้ไปหา 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้แลว้ถามวา่ ‘ทา่นมวีาทะมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ หลังจากตายแลว้ 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว ปลอดภัย จรงิหรอื’ ถา้สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูถามอยา่ง 

นี ้ยังยนืยันวา่ ‘จรงิ’ เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นรูท้า่นเห็นโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวหรอื’ 

เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่ไ้มเ่ห็น’ 

  เราจะถามวา่ ‘ทา่นรูอ้ัตตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวตลอด ๑ วนั ตลอด ๑ คนื 

หรอืตลอดครึง่วนัตลอดครึง่คนืหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้ 

เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นรูว้า่ นี้เป็นทาง นีเ้ป็นขอ้ปฏบิัตเิพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดยสว่น 

เดยีวหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้ 

  เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นไดย้นิเสยีงพวกเทวดาผูบ้ังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว 

ซึง่กลา่วอยูว่า่ ทา่นผูน้ริทุกข ์ทา่นปฏบิัตดิปีฏบิัตชิอบเพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีว ถงึขา้พเจา้ก็ปฏบิัตอิยา่งนีจ้งึบังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว หรอื’ เมือ่ 

ถกูถามอยูอ่ยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมไ่ดย้นิ’ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื” 

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

เปรยีบดว้ยคนสรา้งบันได 

 

เปรยีบดว้ยคนสรา้งบนัได 

  [๔๒๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ เปรยีบเหมอืนบรุษุท าบันไดที ่

หนทางใหญส่ีแ่พรง่เพือ่ข ึน้ปราสาท คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอจะท าบันไดขึน้  

ปราสาท เธอรูจั้กปราสาทนัน้หรอืวา่ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก ทศิใต ้ทศิตะวนัตก  

หรอืทศิเหนอื มขีนาดสงู ต า่ หรอืปานกลาง’ เมือ่ถกูถามอยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่  

‘ยังไมรู่’้ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอจะท าบันไดขึน้ปราสาททีย่ังไมเ่คยรูจั้กไมเ่คยเห็น 

อยา่งนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของบรุษุนัน้  

ถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื”  

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพูดของบรุษุนัน้ถอืวา่ 

เลือ่นลอยแน่นอน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ แมส้มณพราหมณ์ผูม้วีาทะมทีฏิฐอิยา่ง  

นีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้อตัตามสีขุโดยสว่นเดยีว ปลอดภัย’ ก็เชน่กัน เราเขา้ไปหา  

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้แลว้ถามวา่ ‘ทา่นมวีาทะมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ หลังจากตายแลว้ 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว ปลอดภัย จรงิหรอื’ ถา้สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูถามอยา่ง  

นี ้ยังยนืยันวา่ ‘จรงิ’ เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นรู ้ทา่นเห็นโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวหรอื’  

เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่ไ้มเ่ห็น’ 

  เราจะถามวา่ ‘ทา่นรูอ้ัตตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวตลอด ๑ วนั ตลอด ๑ คนื  

หรอืตลอดครึง่วนัตลอดครึง่คนืหรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนีพ้วกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้  

เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นรูว้า่ นี้เป็นทาง นีเ้ป็นขอ้ปฏบิัตเิพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว  

หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่’้ 

  เราจะถามวา่ ‘ก็ทา่นไดย้นิเสยีงพวกเทวดาผูบ้ังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่น  

เดยีว ซึง่กลา่วอยูว่า่ ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นปฏบิัตดิปีฏบิัตชิอบเพือ่บรรลโุลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีว ถงึขา้พเจา้ก็ปฏบิัตอิยา่งนีจ้งึบังเกดิในโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวหรอื’ เมือ่ 

ถกูถามอยา่งนี ้พวกเขาจะตอบวา่ ‘ไมไ่ดย้นิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ถอืวา่เลือ่นลอย มใิชห่รอื” 

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

การไดอ้ตัตภาพ๑ ๓ อยา่ง 

  [๔๒๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ การไดอ้ัตตภาพม ี๓ อยา่ง คอื 

การไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ การไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ และการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู 

โปฏฐปาทะ การไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบเป็นอยา่งไร คอือัตตภาพทีม่รีปูประกอบดว้ย 

มหาภตูรปู ๔ บรโิภคอาหารเป็นค า ๆ นีจั้ดเป็นการไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ การได ้

อัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจเป็นอยา่งไร คอือัตตภาพทีม่รีปูส าเร็จดว้ยใจ มอีวยัวะครบ 

ถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง นีจั้ดเป็นการไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ การไดอ้ตัตภาพ 

ทีไ่มม่รีปูเป็นอยา่งไร คอือัตตภาพทีไ่มม่รีปู ส าเร็จดว้ยสญัญา นีจั้ดเป็นการได ้

อัตตภาพทีไ่มม่รีปู 

  [๔๒๙] โปฏฐปาทะ เราแสดงธรรมเพือ่ละการไดอ้ตัตภาพทีห่ยาบวา่ ‘พวก 

ทา่นปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรม๒ ได ้และโวทานยิธรรม๓ จะเพิม่พนูยิง่ 

ขึน้ จะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน’ บางคราวทา่นมคีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘เราพอจะละสงักเิลสกิธรรมได ้

และโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ บคุคลจะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูย ์

แหง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แตว่า่จะมคีวามเป็นอยูล่ าบาก’ 

ก็เรือ่งนีท้า่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ แทจ้รงิ ทา่นจะละสงักเิลสกิธรรมได ้และโวทานยิ-- 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตฺตปฏลิาภ อรรถกถาหมายถงึการไดอ้ัตตภาพ ในทีน่ีพ้ระพทุธองคต์รัสถงึการไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง คอื 

   การไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ ไดแ้ก ่กามภพ, การไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ ไดแ้ก ่รูปภพ, การไดอ้ัตตภาพที ่

   ไมม่รีปู ไดแ้ก ่อรปูภพ (ท.ีส.ีอ. ๔๒๘/๓๑๕) 

๒ ธรรมทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมอง ไดแ้ก ่อกศุลจติ ๑๒ (โลภมลูจติ ๘ โทสมลูจติ ๒ และโมหมลูจติ ๒) [ท.ีส.ีอ. 

   ๔๒๙/๓๑๕]  

๓ ธรรมทีท่ าใหจ้ติผอ่งแผว้ ไดแ้ก ่สมถวปัิสสนา (ท.ีส.ีอ. ๔๒๙/๓๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

ธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ บคุคลจะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ทัง้จะมคีวามปราโมทย ์ปีต ิปัสสทัธ ิสต ิ

สมัปชญัญะ และอยูเ่ป็นสขุ 

  [๔๓๐] โปฏฐปาทะ เราแสดงธรรมเพือ่ละการไดอ้ตัตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจวา่ 

‘พวกทา่นปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ข ึน้ 

จะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยู่ 

ในปัจจบุัน’ บางคราวทา่นมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘เราพอจะละสงักเิลสกิธรรมได ้และ 

โวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ บคุคลจะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ 

ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แตว่า่จะมคีวามเป็นอยูล่ าบาก’ ก็ 

เรือ่งนีท้า่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ แทจ้รงิ ทา่นจะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรม 

จะเพิม่พนูยิง่ขึน้ บคุคลจะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ทัง้จะมคีวามปราโมทย ์ปีต ิปัสสทัธ ิสต ิ

สมัปชญัญะ และอยูเ่ป็นสขุ 

  [๔๓๑] โปฏฐปาทะ เราแสดงธรรมเพือ่ละการไดอ้ตัตภาพทีไ่มม่รีปูวา่ ‘พวก 

ทา่นปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ข ึน้ 

จะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’ ฯลฯ ทัง้จะมคีวามปราโมทย ์ปีต ิปัสสทัธ ิสต ิสมัปชญัญะ และอยูเ่ป็นสขุ 

  [๔๓๒] โปฏฐปาทะ หากคนเหลา่อืน่จะถามเราอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุอะไรคอื 

การไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบซึง่ทา่นแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่นปฏบิัตติามนัน้ 

แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ข ึน้ จะท าใหแ้จง้ความ 

บรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เมือ่ถกู 

ถามอยา่งนี ้เราจะตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุนีแ้ลจัดเป็นการไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบซึง่เราแสดง 

ธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่นปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละ 

โวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ จะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

  [๔๓๓] โปฏฐปาทะ หากคนเหลา่อืน่จะถามเราอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุอะไรคอื 

การไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจซึง่ทา่นแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่นปฏบิัต ิ

ตามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ข ึน้ จะท าใหแ้จง้ 

ความบรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’  

เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เราจะตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุนีแ้ลจัดเป็นการไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ  

ซึง่เราแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ ฯลฯ เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

  [๔๓๔] โปฏฐปาทะ หากคนเหลา่อืน่จะถามเราอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุอะไรคอื 

การไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปูซึง่ทา่นแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่นปฏบิัตติามนัน้ 

แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ข ึน้ จะท าใหแ้จง้ความ 

บรบิรูณ์ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เมือ่ถกู 

ถามอยา่งนี ้เราจะตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุนีแ้ลจัดเป็นการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู ซึง่เรา 

แสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ ฯลฯ เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูนัน้ถอืวา่ไม ่ 

เลือ่นลอยมใิชห่รอื”  

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพูดนัน้ถอืวา่ไมเ่ลือ่น  

ลอยแน่นอน” 

เปรยีบดว้ยคนสรา้งบนัได 

  [๔๓๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โปฏฐปาทะ เปรยีบเหมอืนบรุษุท าบันได 

เพือ่ขึน้ปราสาท ทีใ่ตป้ราสาทนัน้เอง คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอจะท าบันไดขึน้ 

ปราสาท เธอรูจั้กปราสาทนัน้หรอืวา่ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก ทศิใต ้ทศิตะวนัตก  

หรอืทศิเหนอื มขีนาดสงู ต า่ หรอืปานกลาง’ ถา้เขาตอบวา่ ‘นีแ้ลคอืปราสาททีเ่รา 

ก าลังท าบันไดเพือ่จะขึน้ไปทีใ่ตป้ราสาทนัน้เอง’ 

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของบรุษุนัน้  

ถอืวา่ไมเ่ลือ่นลอยมใิชห่รอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพูดของบรุษุนัน้ถอืวา่ไม ่

เลือ่นลอยแน่นอน” 

  [๔๓๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เชน่เดยีวกัน โปฏฐปาทะ หากคนเหลา่อืน่ 

จะถามเราอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุอะไรคอืการไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ ฯลฯ อะไรคอืการได ้

อัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ ฯลฯ อะไรคอืการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปูซึง่ทา่นแสดงธรรม 

เพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่นปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิ 

ธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ จะท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เราจะตอบวา่ ‘ฯลฯ ผูม้อีาย ุ 

นีแ้ลจัดเป็นการไดอ้ตัตภาพทีไ่มม่รีปูซึง่เราแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะเสยีวา่ พวกทา่น 

ปฏบิัตติามนัน้แลว้ก็จะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานยิธรรมจะเพิม่พนูยิง่ขึน้ จะ 

ท าใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’  

  โปฏฐปาทะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูนัน้ถอืวา่ไม ่ 

เลือ่นลอยมใิชห่รอื”  

  เขากราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพูดนัน้ถอืวา่ไมเ่ลือ่นลอย 

แน่นอน” 

  [๔๓๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้จติตะ หัตถสิารบีตุร ไดก้ราบทลูวา่  

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ การไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จ 

ดว้ยใจและการไดอ้ตัตภาพทีไ่มม่รีปูก็เปลา่ไป(เป็นโมฆะ) มแีตก่ารไดอ้ัตตภาพที ่

หยาบเป็นเรือ่งจรงิกระนัน้หรอื ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ การได ้

อัตตภาพทีห่ยาบและการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปูก็เปลา่ไป มแีตก่ารไดอ้ัตตภาพที ่

ส าเร็จดว้ยใจเป็นเรือ่งจรงิกระนัน้หรอื ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู การได ้

อัตตภาพทีห่ยาบและการไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจก็เปลา่ไป มแีตก่ารไดอ้ตัตภาพ 

ทีไ่มม่รีปูเป็นเรือ่งจรงิกระนัน้หรอื”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จติตะ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ตัตภาพทีห่ยาบ ก็ไมนั่บวา่ 

มกีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจและการไดอ้ตัตภาพทีไ่มม่รีปู มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

ทีห่ยาบเทา่นัน้ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ ก็ไมนั่บวา่มกีารได ้ 

อัตตภาพทีห่ยาบและการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ย 

ใจเทา่นัน้ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู ก็ไมนั่บวา่มกีารไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ 

และการอัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปูเทา่นัน้ 

  [๔๓๘] จติตะ ถา้คนจะถามทา่นวา่ ‘ในอดตีกาล ทา่นไดม้แีลว้ ไมใ่ชว่า่  

ไมม่ ีในอนาคตกาลทา่นจักม ีไมใ่ชว่า่จักไมม่ ีเวลานีท้า่นมอียู ่ไมใ่ชว่า่ไมม่อียู ่ 

กระนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้ทา่นจะตอบวา่อยา่งไร”  

  จติตะ หตัถสิารบีตุร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้คนจะถามขา้พระ 

องคว์า่ ‘ในอดตีกาล ... กระนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้ขา้พระองคก็์จะตอบวา่ ‘ใน 

อดตีกาล เราไดม้แีลว้ ไมใ่ชว่า่ไมม่ ีในอนาคตกาลเราจักม ีไมใ่ชว่า่จักไมม่ ีเวลานี ้ 

เรามอียู ่ไมใ่ชว่า่ไมม่อียู’่ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้ขา้พระองคก็์จะตอบอยา่งนี ้พระ  

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “จติตะ ถา้คนจะถามทา่นวา่ ‘ทา่นมกีารไดอ้ตัต- 

ภาพทีเ่ป็นอดตี การไดอ้ัตตภาพเชน่นัน้เป็นเรือ่งจรงิ การไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคต 

และการไดอ้ตัตภาพทีเ่ป็นปัจจบุันก็เปลา่ไป ทา่นจักมกีารไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคต  

การไดอ้ัตตภาพเชน่นัน้เป็นเรือ่งจรงิ การไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอดตีและการไดอ้ตัตภาพ 

ทีเ่ป็นปัจจบุันก็เปลา่ไป ทา่นก าลังไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นปัจจบุัน การไดอ้ัตตภาพเชน่นัน้ 

เป็นเรือ่งจรงิ การไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอดตีและการไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคตก็เปลา่  

ไปกระนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้ทา่นจะตอบวา่อยา่งไร”  

  จติตะ หตัถสิารบีตุร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้คนจะถามขา้พระ 

องคว์า่ ‘ทา่นมกีารไดอ้ตัตภาพทีเ่ป็นอดตี ... กระนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี้ ขา้ 

พระองคก็์จะตอบวา่ ‘เรามกีารไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอดตี การไดอ้ตัตภาพเชน่นัน้เป็น 

เรือ่งจรงิในสมัยนัน้ การไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคตและการไดอ้ตัตภาพทีเ่ป็นปัจจบุัน 

ก็เปลา่ไป เราจักมกีารไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคต การไดอ้ัตตภาพเชน่นัน้เป็นเรือ่งจรงิ 

ในสมัยนัน้ การไดอ้ัตภาพทีเ่ป็นอดตีและการไดอ้ัตภาพทีเ่ป็นปัจจบุันก็เปลา่ไป 

เราก าลังไดอ้ัตภาพทีเ่ป็นปัจจบุันในเวลานี ้และการไดอ้ัตภาพเชน่นีพ้ ึง่เป็นเรือ่งจรงิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙.โปฏฐปาทสตูร] 

การไดอ้ัตตภาพ ๓ อยา่ง 

การไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอดตีและการไดอ้ัตตภาพทีเ่ป็นอนาคตก็เปลา่ไป’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้ขา้พระองคก็์จะตอบอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๔๓๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เป็นอยา่งนัน้แล จติตะ ในเวลาทีม่กีารได ้

อัตตภาพทีห่ยาบ ก็ไมนั่บวา่มกีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจและการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู 

มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบเทา่นัน้ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ ฯลฯ 

ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู ก็ไมนั่บวา่มกีารไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบและการได ้

อัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปูเทา่นัน้ 

  [๔๔๐] จติตะ เปรยีบเหมอืนนมสดมาจากแมโ่ค นมสม้มาจากนมสด เนยขน้ 

มาจากนมสม้ เนยใสมาจากเนยขน้ หัวเนยใสมาจากเนยใส ในเวลาทีย่ังเป็นนมสด 

ก็ไมนั่บวา่เป็นนมสม้ ไมนั่บวา่เป็นเนยขน้ ไมนั่บวา่เป็นเนยใส ไมนั่บวา่เป็นหัวเนยใส 

ยังเป็นนมสดเทา่นัน้ ในเวลาทีเ่ป็นนมสม้ ฯลฯ ในเวลาทีเ่ป็นเนยขน้ ฯลฯ ในเวลาทีเ่ป็น 

เนยใส ฯลฯ ในเวลาทีเ่ป็นหัวเนยใส ไมนั่บวา่เป็นนมสด ไมนั่บวา่เป็นนมสม้ ไมนั่บ 

วา่เป็นเนยขน้ ไมนั่บวา่เป็นเนยใส ยังเป็นหัวเนยใสเทา่นัน้ ฉันใด จติตะ เรือ่งนีก็้เชน่ 

กัน ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีห่ยาบ ก็ไมนั่บวา่มกีารไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ 

และการไดอ้ตัตภาพทีม่รีปู มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพหยาบเทา่นัน้ ในเวลาทีม่กีารได ้

อัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ ฯลฯ ในเวลาทีม่กีารไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่รีปู ก็ไมนั่บวา่มกีาร 

ไดอ้ัตตภาพหยาบและการไดอ้ัตตภาพทีส่ าเร็จดว้ยใจ มเีพยีงการไดอ้ัตตภาพทีไ่มม่ ี

รปูเทา่นัน้ 

  จติตะ เหลา่นีแ้ลเป็นโลกสมัญญา (ชือ่ทีช่าวโลกใชเ้รยีก) เป็นโลกนริตุต ิ

(ภาษาของชาวโลก) เป็นโลกโวหาร (โวหารของชาวโลก) เป็นโลกบัญญัต ิ(บัญญัต ิ

ของชาวโลก) ซึง่ตถาคตก็ใชอ้ยูแ่ตไ่มย่ดึถอื” 

  [๔๔๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้โปฏฐปาทปรพิาชกไดก้ราบทลูวา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรง 

ประกาศธรรม แจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาด ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๙. โปฏฐปาทสตูร] 

จติตะ หตัถสิารบีตุร ทลูขออปุสมบท 

จักเห็นรปูได ้ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แต ่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

จติตะ หตัถสิารบีตุร ทลูขออปุสมบท 

  [๔๔๒] ฝ่ายจติตะ หัตถสิารบีตุร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้ ี 

พระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการ 

ตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง 

หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พระองคน์ีข้อถงึ  

พระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  

ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาพงึไดอ้ปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

  [๔๔๓] จติตะ หัตถสิารบีตุร ไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระ 

ภาคแลว้แล เมือ่ทา่นหัตถสิารบีตุรไดบ้รรพชาอปุสมบทแลว้ไมน่าน จากไปอยูผู่ ้ 

เดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มุง่มั่นพระนพิพานอยู ่ไมน่านนักท าใหแ้จง้ทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยอ์ันยอดเยีย่มทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ  

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’  

  จงึเป็นอันวา่ทา่นพระหัตถสิารบีตุรไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระ 

อรหันตทั์ง้หลาย 

โปฏฐปาทสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

เรือ่งมาณพชือ่สภุะ 

 

๑๐. สภุสตูร 

วา่ดว้ยสภุมาณพ 

 

เร ือ่งมาณพชือ่สภุะ 

  [๔๔๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพานไปไมน่าน ทา่นพระ  

อานนทพ์ านักอยู ่ณ พระเชตวนัอารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ี 

สมัยนัน้ สภุมาณพโตเทยยบตุร๑ มกีจิธรุะพ านักอยูใ่นกรงุสาวตัถ ี

  [๔๔๕] ครัง้นัน้ สภุมาณพโตเทยยบตุรเรยีกมาณพคนหนึง่มาสัง่วา่ “มานีแ่น่ะ  

พอ่หนุ่ม เธอจงเขา้ไปหาพระสมณะชือ่อานนท ์แลว้เรยีนถามพระสมณะชือ่อานนท ์

ถงึสขุภาพ ความมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

ตามค าของเราวา่ สภุมาณพโตเทยยบตุรถามทา่นพระอานนทถ์งึสขุภาพ ความม ี 

โรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และเธอจงเรยีนวา่  

ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะหส์ละเวลาเขา้ไปเยีย่มสภุมาณพโตเทยยบตุรบา้ง” 

  [๔๔๖] มาณพนัน้รับค าของสภุมาณพโตเทยยบตุรแลว้เขา้ไปหาทา่นพระอานนท ์ 

สนทนากันพอคุน้เคยดแีลว้จงึน่ังลง ณ ทีส่มควรแลว้กลา่ววา่ “สภุมาณพโตเทยย 

บตุรถามทา่นพระอานนทถ์งึสขุภาพ ความมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ ม ี

พลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และสัง่มาวา่ ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะห ์

สละเวลาเขา้ไปเยีย่มสภุมาณพโตเทยยบตุรบา้ง” 

  [๔๔๗] เมือ่มาณพนัน้กลา่วอยา่งนี้ ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “เวลานีไ้ม ่ 

เหมาะ วนันีอ้าตมาดืม่ยาถา่ยเขา้ไปแลว้ เอาไวพ้รุง่นี ้เมือ่มเีวลาอาตมาจะเขา้ไป 

เยีย่ม” 

  เขารับค าของทา่นพระอานนทแ์ลว้ลกุจากทีน่ั่งกลับไปหาสภุมาณพโตเทยยบตุร  

บอกวา่ “ขา้พเจา้ไดบ้อกทา่นพระอานนทต์ามค าของทา่นวา่ ‘สภุมาณพ ... ไปเยีย่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภุมาณพเป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ผูต้ระหนี ่อยูท่ีห่มูบ่า้นตุท ิเขตกรงุสาวัตถ ี(ท.ีส.ีอ. ๔๔๔/๓๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

สลีขนัธ ์

สภุมาณพโตเทยยบตุรบา้ง’ เมือ่ขา้พเจา้กลา่วอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทต์อบวา่ ‘วนันี้ 

ไมเ่หมาะ ... เมือ่มเีวลาอาตมาจะเขา้ไปเยีย่ม’ ขา้พเจา้ไดด้ าเนนิการใหท้า่นพระ 

อานนทส์ละเวลามาฉันในวนัพรุง่นีด้ว้ยเหตดุังวา่มานี้” 

  [๔๔๘] ครัน้ลว่งราตรนัีน้ ยามเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอื 

บาตรและจวีร มพีระเจตกะเป็นปัจฉาสมณะ๑ เขา้ไปยังนเิวศนข์องสภุมาณพ- 

โตเทยยบตุรแลว้น่ังบนอาสนะทีเ่ขาปไูว ้

  สภุมาณพโตเทยยบตุรเขา้ไปหาทา่นพระอานนท ์สนทนากันพอคุน้เคยดแีลว้ 

น่ังลง ณ ทีส่มควรแลว้ถามวา่ “ทา่นอานนทเ์ป็นพระอปัุฏฐาก อยูเ่ฝ้าใกลช้ดิเบือ้ง 

พระยคุลบาทของทา่นพระโคดมมานาน ทา่นอานนทค์งจะทราบธรรมทีท่า่นพระโค 

ดมตรัสสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มั่นอยู ่ทา่นอานนท ์ธรรมเหลา่ 

ไหนหนอแลทีท่า่นพระโคดมตรัสสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มั่นอยู่” 

  [๔๔๙] ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “มาณพ พระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิและ 

ทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูใ่นขนัธ ์๓ แล ขันธ ์๓ อะไรบา้ง คอื อรยิสลีขนัธ ์

อรยิสมาธขินัธ ์และอรยิปัญญาขนัธ ์พระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให ้

ประชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูใ่นขนัธ ์๓ นีแ้ล” 

สลีขนัธ ์

  [๔๕๐] เขาถามวา่ “อรยิสลีขนัธท์ีท่า่นพระโคดมตรัสสรรเสรญิและทรงให ้

ประชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งไร ทา่นอานนท”์ 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “มาณพ พระตถาคตเสด็จอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น 

พระอรหันตต์รัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ฯลฯ 

พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก ฯลฯ ทรงประกาศพรหมจรรย ์

พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น คหบด ีบตุรคหบดหีรอื 

อนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง)ในตระกลูใดตระกลูหนึง่ ไดส้ดับธรรมนัน้แลว้เกดิศรัทธาใน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปัจฉาสมณะ คอืพระผูต้ดิตาม พระอานนทก็์เคยเป็นปัจฉาสมณะของพระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

สลีขนัธ ์

พระตถาคต เมือ่มศีรัทธายอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็น 

ทางแหง่ธลุ ีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ การทีผู่ค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย ์

ใหบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์โดยสิน้เชงิดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและ 

หนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ’ ตอ่มาเขาละทิง้กอง 

โภคสมบัตนิอ้ยใหญแ่ละเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาว- 

พัสตรอ์อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้ส ารวมดว้ยการสงัวร 

ในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยมารยาทและโคจร(การเทีย่วไป) เห็นภัยในโทษแม ้

เพยีงเล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท ประกอบดว้ยกายกรรมและวจกีรรม 

อันเป็นกศุล มอีาชวีะบรสิทุธิ ์สมบรูณ์ดว้ยศลี คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

สมบรูณ์ดว้ยสตสิมัปชญัญะ(และ) เป็นผูส้นัโดษ 

  [๔๕๑] ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีล้ะ 

เวน้ขาดการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ 

ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่ขอ้นีจั้ดเป็นศลีของภกิษุอยา่งหนึง่ (ตอ่จากนีพ้งึ 

ขยายศลีทกุขอ้ใหพ้สิดาร)๑ 

  ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉานวชิา เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผู ้

เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ยังเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรัจฉาน- 

วชิาอยา่งนี ้คอื ท าพธิบีนบาน พธิแีกบ้น รา่ยมนตรข์บัผ ีตัง้ศาลพระภมู ิท ากะเทย 

ใหเ้ป็นชาย ท าชายใหเ้ป็นกะเทย ท าพธิปีลกูเรอืน พธิบีวงสรวงพืน้ที ่พน่น ้ามนตร์ 

รดน ้ามนตร ์พธิบีชูาไฟ ปรงุยาส ารอก ยาถา่ย ยาแกโ้รคลมตขีึน้เบือ้งบน 

ยาแกโ้รคลมตลีงเบือ้งต า่ ยาแกป้วดศรีษะ น ้ามันหยอดห ูน ้ามันหยอดตา ยานัตถุ ์

ยาหยอดตา ยาป้ายตา เป็นหมอตา หมอผา่ตัด หมอรักษาเด็ก(กมุารเวช) การให ้

สมนุไพรและยา การใสย่าแลว้ลา้งออกเมือ่โรคหาย ขอ้นีจั้ดเป็นศลีของภกิษุอยา่งหนึง่ 

  [๔๕๒] ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี ้ยอ่มไมป่ระสบภัยอันตรายจากการ 

ส ารวมในศลีเลย เปรยีบเหมอืนกษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกเป็นพระราชา ก าจัดขา้ศกึ 

ไดแ้ลว้ ยอ่มไมป่ระสบภัยอันตรายจากขา้ศกึเลย ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยอรยิสลีขนัธ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

สมาธขินัธ ์

อยา่งนี ้ยอ่มเสวยสขุอันไมม่โีทษในภายใน มาณพ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  [๔๕๓] มาณพ อรยิสลีขนัธท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให ้

ประชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งนี ้แตใ่นพระธรรมวนัิยนีย้ังมกีรณียกจิทีต่อ้ง 

ปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้อรยิสลีขนัธน์ีอ้กี” 

  เขากลา่ววา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ อรยิสลีขนัธบ์รบิรูณ์แลว้ ไมใ่ชไ่ม ่

บรบิรูณ์ ขา้พเจา้ไมเ่คยเห็นอรยิสลีขนัธท์ีบ่รบิรูณ์อยา่งนี ้ในสมณพราหมณ์เหลา่อืน่ 

นอกพระศาสนานีเ้ลย สมณพราหมณ์เหลา่อืน่นอกพระศาสนานี ้เห็นอรยิสลีขนัธท์ี ่

บรบิรูณ์อยา่งนีใ้นตน ก็จะพอใจวา่ ‘เพยีงแคน่ีพ้อแลว้ เพยีงแคน่ีส้ าเร็จแลว้ เราได ้

บรรลสุามัญคณุแลว้ ไมม่กีรณียกจิทีต่อ้งปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้นีอ้กี’ แตท่า่นยังบอก 

วา่ ‘ในพระธรรมวนัิยนีย้ังมกีรณียกจิทีต่อ้งปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้อรยิสลีขนัธน์ี้อกี’ 

สมาธขินัธ ์

  [๔๕๔] อรยิสมาธขินัธท์ีท่า่นพระโคดมตรัสสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชน 

สมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งไร ทา่นอานนท”์ 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “มาณพ ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

เป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูดว้ยตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื 

ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมในจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาป 

อกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมใน 

จักขนุทรยี ์ฟังเสยีงดว้ยห ูฯลฯ ดมกลิน่ดว้ยจมกู ฯลฯ ลิม้รสดว้ยลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้ง 

โผฏฐัพพะดว้ยกาย ฯลฯ รูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมในมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุ 

ผูป้ระกอบดว้ยความส ารวมอนิทรยีอ์ันเป็นอรยิะนี ้ยอ่มเสวยสขุทีไ่มร่ะคนกับกเิลส 

ในภายใน มาณพ ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายเป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

อปุมานวิรณ์ ๕ 

  [๔๕๕] มาณพ ภกิษุชือ่วา่ประกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุ 

ในพระธรรมวนัิยนีท้ าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ูการเหลยีวด ู 

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏบิาตรและจวีร การฉัน การดืม่ การเคีย้ว  

การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่  

การพดู การนิง่ มาณพ ภกิษุชือ่วา่ประกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะเป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๔๕๖] มาณพ ภกิษุชือ่วา่ผูส้นัโดษเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้

สนัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปได ้

ทันทเีหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ มาณพ ภกิษุชือ่วา่ผูส้นัโดษ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๔๕๗] ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร อรยิสต-ิ  

สมัปชญัญะ และอรยิสนัโดษอยา่งนีแ้ลว้ พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า  

โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาต  

ภายหลังฉันอาหารเสร็จแลว้ น่ังขดัสมาธติัง้กายตรงด ารงสตเิฉพาะหนา้ 

  [๔๕๘] เธอละอภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา)ในโลก มใีจปราศจาก 

อภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท  

มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท  

ละถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง ม ี

สตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ(ความ  

ฟุ้งซา่นและร าคาญใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

อทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉา  

ในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

อปุมานวิรณ์ ๕ 

  [๔๕๙] เปรยีบเหมอืนคนกูห้นีม้าลงทนุจนประสบผลส าเร็จ ใชห้นีเ้กา่ที ่

เป็นตน้ทนุจนหมด เก็บก าไรทีเ่หลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่น 

เรากูห้นีม้าลงทนุ การงานส าเร็จผลด ีไดใ้ชห้นีเ้กา่ทีย่มืมาลงทนุหมดแลว้ ก าไรก็ยัง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

อปุมานวิรณ์ ๕ 

มเีหลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา’ เพราะความไมม่หีนีส้นิเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บ 

ความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๔๖๐] เปรยีบเหมอืนคนไขอ้าการหนัก บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง ตอ่มา  

หายป่วยบรโิภคอาหารได ้กลับมกี าลัง เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราป่วยอาการหนัก  

บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง เวลานีห้ายป่วย บรโิภคอาหารได ้มกี าลังเป็นปกต’ิ  

เพราะการหายจากโรคเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๔๖๑] เปรยีบเหมอืนคนตอ้งโทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า ตอ่มา พน้โทษออก 

จากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราตอ้ง 

โทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า เวลานีพ้น้โทษออกจากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพไมต่อ้งเสยีคา่ 

ใชจ้า่ยใด ๆ’ เพราะการพน้จากเรอืนจ าเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและ 

ความสขุใจ 

  [๔๖๒] เปรยีบเหมอืนคนทีต่กเป็นทาส พึง่ตัวเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ จะไป 

ไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้ตอ่มา พน้จากความเป็นทาส พึง่ตัวเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่  

เป็นไทแกต่ัวเอง จะไปไหนก็ไดต้ามใจชอบ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราเป็นทาส พึง่ตัวเอง  

ไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ จะไปไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้เวลานีพ้น้จากความเป็นทาส พึง่ตัว 

เองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่ เป็นไทแกต่ัวเอง จะไปไหนก็ไดต้ามใจชอบ’ เพราะความเป็น 

ไทแกต่ัวเองเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๔๖๓] เปรยีบเหมอืนคนมทีรัพยส์มบตั ิเดนิทางไกลกันดาร หาอาหาร  

ไดย้าก มภีัยเฉพาะหนา้ ตอ่มา ขา้มพน้ทางกันดารถงึหมูบ่า้นอันสงบรม่เย็น 

ปลอดภัยโดยสวสัดภิาพ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเรามทีรัพยส์มบัต ิเดนิทางไกลกันดาร  

หาอาหารไดย้าก มภีัยเฉพาะหนา้ เวลานีข้า้มพน้ทางกันดารถงึหมูบ่า้นอันสงบ  

รม่เย็นปลอดภัยโดยสวสัดภิาพ’ เพราะการพบภมูสิถานอันรม่เย็นเป็นเหต ุเขาจงึได ้

รับความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  [๔๖๔] มาณพ ภกิษุพจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นยังละไมไ่ด ้เหมอืนหนี ้ 

โรค เรอืนจ า ความเป็นทาส และทางไกลกันดาร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

ทตุยิฌาน 

  [๔๖๕] มาณพ ภกิษุพจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ เหมอืนความ 

ไมม่หีนี ้ความไมม่โีรค การพน้โทษจากเรอืนจ า ความเป็นไทแกต่ัวเอง และภมูสิถาน  

อันสงบรม่เย็น 

  [๔๖๖] เมือ่ภกิษุนัน้พจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ ยอ่มเกดิความ 

เบกิบานใจ เมือ่เบกิบานใจก็ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ 

ยอ่มไดรั้บความสขุ เมือ่มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น 

ปฐมฌาน 

  [๔๖๗] ภกิษุนัน้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน  

ทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยปีต ิ

และสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอัน 

เกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง 

  เปรยีบเหมอืนพนักงานสรงสนานหรอืลกูมอืพนักงานสรงสนาน ผูช้ านาญ  

เทผงถตูัวลงในภาชนะสมัฤทธิแ์ลว้เอาน ้าประพรมใหต้ดิเป็นกอ้น พอตกเย็น กอ้นถ ู

ตัวทีย่างซมึไปจับก็ตดิกันหมด ไมก่ระจายออก ฉันใด ภกิษุท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ 

ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละ 

สขุอันเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นสมาธอิยา่งหนึง่ของภกิษุ 

ทตุยิฌาน 

  [๔๖๘] ยังมอีกี มาณพ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานม ี

ความผอ่งใสในภายในมภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ  

สขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจาก  

สมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะไม ่

ถกูตอ้ง 

  เปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึเป็นวงัวน ไมม่ทีางทีก่ระแสน ้าจะไหลเขา้ได ้ทัง้ดา้น 

ตะวนัออก ดา้นใต ้ดา้นตะวนัตก และดา้นเหนอื ฝนก็ไม่ตกตามฤดกูาล แตก่ระแส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

จตตุถฌาน 

น ้าเย็นพขุ ึน้จากหว้งน ้านัน้แลว้ท าหว้งน ้านัน้ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอาบเนอืงนองไปดว้ยน ้าเย็น  

ไมม่สีว่นไหนของหว้งน ้านัน้ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง ฉันใด ภกิษุท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิ 

อิม่ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ต ิ

และสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นสมาธอิยา่งหนึง่ของภกิษุ 

ตตยิฌาน 

  [๔๖๙] ยงัมอีกี มาณพ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีต-ิ  

สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่  

ผูม้อีเุบกขามสีต ิอยูเ่ป็นสขุ เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึ 

ซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง 

  เปรยีบเหมอืนในกอบัวเขยีว(อบุล) กอบัวหลวง(ปทมุ)หรอืกอบัวขาว(บณุฑรกิ)  

ดอกบัวเขยีว ดอกบัวหลวงหรอืดอกบัวขาวบางเหลา่ทีเ่กดิเจรญิเตบิโตในน ้า ยังไม่  

พน้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้า มนี ้าหลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่เอบิอาบซาบซมึดว้ยน ้า 

เย็นตัง้แตย่อดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง ฉันใด ภกิษุท ากายนีใ้หชุ้ม่ 

ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ ี

ปีตจิะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นสมาธอิยา่งหนึง่ของภกิษุ 

จตตุถฌาน 

  [๔๗๐] ยังมอีกี มาณพ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส  

ดับไปกอ่น ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่  

เธอมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งน่ังแผไ่ปท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิ ์

ผดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง 

  เปรยีบเหมอืนคนน่ังใชผ้า้ขาวคลมุตัวตลอดศรีษะ ไมม่สีว่นไหนของรา่งกาย  

ทีผ่า้ขาวจะไมป่กคลมุ ฉันใด ภกิษุมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง น่ังแผไ่ปท่ัวกายนี้ ไมม่ ี 

สว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นสมาธ ิ

อยา่งหนึง่ของภกิษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๑.วปัิสสนาญาณ 

  [๔๗๑] มาณพ สมาธขินัธท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให ้

ประชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งนี ้แตใ่นพระธรรมวนัิยนีย้ังมกีรณียกจิทีต่อ้ง 

ปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้อรยิสมาธนิีอ้กี” 

  เขากลา่ววา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ อรยิสมาธขินัธบ์รบิรูณ์แลว้ ไมใ่ช ่

ไมบ่รบิรูณ์ ขา้พเจา้ไมเ่คยเห็นอรยิสมาธขินัธท์ีบ่รบิรูณ์อยา่งนีใ้นสมณพราหมณ์ 

เหลา่อืน่นอกพระศาสนานี้เลย สมณพราหมณ์เหลา่อืน่นอกพระศาสนานี ้เห็น  

อรยิสมาธขินัธท์ีบ่รบิรูณ์อยา่งนีใ้นตน ก็จะพอใจวา่ ‘เพยีงแคน่ีพ้อแลว้ เพยีงแคน่ี้ 

ส าเร็จแลว้ เราไดบ้รรลสุามัญคณุแลว้ ไมม่กีรณียกจิทีต่อ้งปฏบิตัยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้นี้  

อกี’ แตท่า่นยังบอกวา่ ‘ในพระธรรมวนัิยนีย้ังมกีรณียกจิทีต่อ้งปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้  

อรยิสมาธขินัธน์ีอ้กี’ 

ปญัญาขนัธ ์

  [๔๗๒] อรยิปัญญาขนัธ ์ทีท่า่นพระโคดมตรัสสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชน 

สมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งไร ทา่นอานนท”์  

วชิชา ๘ ประการ 

๑. วปิสัสนาญาณ 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดัง 

เนนิ๑ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหว  

อยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ๒ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘กายของเรานีค้มุกัน 

เป็นรปูรา่ง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิามารดา เจรญิวยัเพราะขา้ว 

สกุและขนมสด ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็น  

ธรรมดา วญิญาณของเราอาศัยและเนือ่งอยูใ่นกายนี’้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสมรีาคะเป็นตน้ ทา่นเรยีกวา่ กเิลสเพยีงดังเนนิ (อังคณะ) เพราะยังจติใหล้าดต ่า โนม้เอยีงไปสูท่ีต่ ่า 

   เชน่ ตอ้งยอ้นกลับไปสูจ่ตตุถฌานอกี เป็นตน้ 

๒ ความรูแ้ละความเห็นตรงตามความเป็นจรงิ อาจเรยีกวา่ มรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญญตุญาณ 

   ปัจจเวกขณญาณ หรอืวปัิสสนาญาณก็ได ้(ท.ีส.ีอ. ๒๓๔/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๒.มโนมยทิธญิาณ 

  เปรยีบเหมอืนแกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนด ี

แลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง ขาวหรอืสนีวลรอ้ยอยู ่

ขา้งใน คนตาถงึหยบิแกว้ไพฑรูยนั์น้วางไวใ้นมอืแลว้พจิารณารูว้า่ ‘แกว้ไพฑรูยอ์ัน 

งดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น  

มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง ขาวหรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธ ิ

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแก่ 

การใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ รูช้ดัอยา่งนีว้า่  

‘กายของเรานีค้มุกันเป็นรปูรา่ง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิามารดา  

เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมสด ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตก 

กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วญิญาณของเราอาศัยและเนือ่งอยูใ่นกายนี’้ ฉันนัน้  

ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

๒. มโนมยทิธญิาณ 

  [๔๗๓] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิแตใ่จ คอื เนรมติกายอืน่จากกายนี ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ  

มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง  

  เปรยีบเหมอืนคนชกัไสอ้อกจากหญา้ปลอ้ง เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืหญา้ปลอ้ง นีค้อื  

ไส ้หญา้ปลอ้งเป็นอยา่งหนึง่ ไสก็้เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตไ่สถ้กูชกัออกมาจากหญา้ 

ปลอ้งน่ันเอง’ เปรยีบเหมอืนคนชกัดาบออกจากฝัก เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืดาบ นีค้อืฝัก  

ดาบเป็นอยา่งหนึง่ ฝักก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตด่าบถกูชกัออกมาจากฝักน่ันเอง’ หรอื 

เปรยีบเหมอืนคนดงึงอูอกจากคราบ เขาเห็นวา่ ‘นีค้อืง ูนีค้อืคราบ งเูป็นอยา่งหนึง่  

คราบก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตง่ถูกูดงึออกจากคราบน่ันเอง’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธ ิ

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแก่  

การใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิแตใ่จ คอื  

เนรมติกายอืน่จากกายนี ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ มอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง  

ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๔.ทพิยโสตธาตญุาณ 

 

๓. อทิธวิธิญาณ 

  [๔๗๔] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลาย  

คนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา  

ก าแพง(และ)ภเูขาไปได ้ไมต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิ 

เหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดั 

สมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติย ์

อันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  เปรยีบเหมอืนชา่งหมอ้หรอืลกูมอืชา่งหมอ้ผูช้ านาญ เมือ่นวดดนิเหนยีวดแีลว้  

พงึท าภาชนะทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้เปรยีบเหมอืนชา่งงาหรอืลกูมอืชา่งงาผูช้ านาญ 

เมือ่แตง่งาดแีลว้ พงึท าเครือ่งงาชนดิทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้เปรยีบเหมอืนชา่งทอง 

หรอืลกูมอืชา่งทองผูช้ านาญ เมือ่หลอมทองดแีลว้ พงึท าทองรปูพรรณชนดิที ่

ตอ้งการใหส้ าเร็จได ้ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ  

ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา  

ก าแพง(และ)ภเูขาไปได ้ไมต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิ 

เหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดั 

สมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติย ์

อันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ฉันนัน้  

ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

๔. ทพิพโสตธาตญุาณ 

  [๔๗๕] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๕.เจโตปรยิญาณ 

จติไปเพือ่ทพิพโสตธาตญุาณไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ทัง้ที ่

อยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เปรยีบเหมอืนคนเดนิทางไกล (มปีระสบการณ์มาก) ไดย้นิเสยีงกลอง เสยีง  

ตะโพน เสยีงสงัข ์เสยีงบัณเฑาะว ์เสยีงเปิงมาง ก็เขา้ใจวา่ น่ันเสยีงกลอง เสยีง  

ตะโพน เสยีงสงัข ์เสยีงบัณเฑาะว ์เสยีงเปิงมาง ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิ ์ 

ผดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน  

ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ทพิพโสตธาตญุาณไดย้นิเสยีง ๒  

ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอื 

มนุษย ์ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

๕. เจโตปรยิญาณ 

  [๔๗๖] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติ 

ไปเพือ่เจโตปรยิญาณ ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะ  

ก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รูว้า่มโีทสะ หรอื 

ปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอืปราศจากโมหะก็รู ้

วา่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะ๑  

ก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รู ้

วา่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่ 

เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่หลดุพน้ หรอืไม่ 

หลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ 

  เปรยีบเหมอืนชายหนุ่มหญงิสาวทีช่อบการแตง่ตัว เมือ่สอ่งดเูงาหนา้ของตน 

ในกระจกใสสะอาดหรอืในภาชนะน ้าใส หนา้มไีฝฝ้าก็รูว้า่มไีฝฝ้า หรอืไมม่ไีฝฝ้าก็รูว้า่ 

ไมม่ไีฝฝ้า ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ มหัคคตะ แปลวา่ ถงึความเป็นใหญ ่มหัคคตจติ หมายถงึจติทีถ่งึฌานสมาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๖.ปพุเพนวิาสนุสสตญิาณ 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้ม  

จติไปเพือ่เจโตปรยิญาณ ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื จติม ี

ราคะก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รูว้า่มโีทสะ  

หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอืปราศจาก 

โมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น จติเป็น 

มหัคคตะก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ 

ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็น 

สมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่หลดุพน้  

หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

๖. ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ 

  [๔๗๗] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาต ิ 

บา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง  

๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐  

ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอด 

สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู  

มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพ 

โนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และ 

มอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เปรยีบเหมอืนคนจากบา้นตนไปบา้นอืน่แลว้จากบา้นนัน้ไปยังบา้นอืน่อกี เขา 

จากบา้นนัน้กลับมายังบา้นเดมิของตน ระลกึไดอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราไดจ้ากบา้นตนไปบา้น 

โนน้ ในบา้นนัน้เราไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉยอยา่งนัน้ ๆ เราไดจ้ากแมบ้า้นนัน้ไปยังบา้น  

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๗.ทพิพจักขญุาณ 

โนน้ แมใ้นบา้นนัน้เราก็ไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉยอยา่งนัน้ ๆ แลว้กลับจากบา้นนัน้มา  

ยังบา้นเดมิของตน’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ  

ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาต ิ

บา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้  

เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ  

จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ  

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอ 

ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้ฉันนัน้ ขอ้นี้  

จัดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ  

๗. ทพิพจกัขญุาณ 

  [๔๗๘] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้  

สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึ 

หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ  

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ  

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ  

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไป 

บังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู  

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

  เปรยีบเหมอืนปราสาทตัง้อยูท่ีท่างสามแพรง่กลางเมอืงหลวง คนตาดยีนืบน 

ปราสาทนัน้เห็นหมูช่นก าลังเขา้ไปสูเ่รอืนบา้ง ออกจากเรอืนบา้ง สญัจรอยูต่ามถนน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ ๘.อาสวักขยญาณ 

บา้ง น่ังอยูท่ีท่างสามแพร่งกลางเมอืงหลวงบา้ง ก็รูว้า่ ‘คนเหลา่นีเ้ขา้ไปสูเ่รอืน คน 

เหลา่นีอ้อกจากเรอืน คนเหลา่นีส้ญัจรอยูต่ามถนน คนเหลา่นีน่ั้งอยูท่ีท่างสามแพรง่ 

กลางเมอืงหลวง’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ  

ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ 

ภกิษุนอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และ  

ชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รู ้ 

ชดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และ  

มโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตาม 

ความเห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แต่ 

หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวาม 

เห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะ  

ไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลงัจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู  

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

๘. อาสวกัขยญาณ 

  [๔๗๙] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้  

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นี ้ 

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้  

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ  

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้  

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๑ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กี 

ตอ่ไป’๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กจิทีค่วรท าในทีน่ี ้หมายถงึ กจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข,์ การละเหตเุกดิแหง่ทกุข,์ การท าให ้

   แจง้ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓ ) 

๒ ไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมดสิน้แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่ 

   การบรรลพุระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓ ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๐.สภุสตูร] 

วชิชา ๘ ประการ สภุมาณพประกาศตนเป็นอบุาสก 

  เปรยีบเหมอืนสระน ้าใสสะอาดไมขุ่น่มัวบนยอดภเูขา คนตาดยีนืทีข่อบสระนัน้  

เห็นหอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวดและกอ้นหนิหรอืฝงูปลาก าลังแหวกวา่ยอยูบ่า้ง  

หยดุอยูบ่า้ง ในสระนัน้ ก็คดิอยา่งนีว้า่ ‘สระน ้านีใ้สสะอาดไมขุ่น่มัว หอยโขง่และหอย 

กาบ กอ้นกรวดและกอ้นหนิ และฝงูปลาเหลา่นีก้ าลังแหวกวา่ยอยูก็่ม ีหยดุอยูก็่ม ี 

ในสระนัน้’ ฉันใด เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนอ้มจติ 

ไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ  

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นี้อาสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธ-  

คามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ  

และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’  

ฉันนัน้ ขอ้นีจั้ดเป็นปัญญาอยา่งหนึง่ของภกิษุ 

สภุมาณพประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๔๘๐] มาณพ อรยิปัญญาขนัธท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให ้

ประชาชนสมาทานตัง้มั่นอยูเ่ป็นอยา่งนี ้ในพระธรรมวนัิยนี ้ไมม่กีรณียกจิทีต่อ้ง 

ปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้อรยิปัญญาขนัธน์ีอ้กีแลว้” 

  เขากลา่ววา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ อรยิปัญญาขนัธบ์รบิรูณ์แลว้ ไม่ 

ใชไ่มบ่รบิรูณ์ ขา้พเจา้ไมเ่คยเห็นอรยิปัญญาขนัธท์ีบ่รบิรูณ์อยา่งนีใ้นสมณพราหมณ์ 

เหลา่อืน่นอกพระศาสนานี้เลย ไมม่กีรณียกจิทีต่อ้งปฏบิัตยิ ิง่ข ึน้ไปกวา่ขัน้อรยิปัญญา 

ขนัธน์ีอ้กีแลว้ ทา่นอานนท ์ภาษิตของทา่นอานนทช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นอานนท ์ 

ภาษิตของทา่นอานนทช์ัดเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นอานนทป์ระกาศธรรมแจม่แจง้โดย 

ประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ ้ 

หลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พเจา้นีข้อถงึ 

ทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นอานนทโ์ปรดจ า 

ขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

สภุสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

เรือ่งบตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะ 

 

๑๑. เกวฏัฏสตูร 

วา่ดว้ยบตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะ 

 

เร ือ่งบตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะ 

  [๔๘๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สวนมะมว่งของปาวารกิเศรษฐ ีเขต 

เมอืงนาลันทา ครัง้นัน้บตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ  

กราบพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  

เมอืงนาลันทามั่งคั่งอดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่นทีล่ว้นเลือ่มใส 

ในพระผูม้พีระภาค ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาสเถดิ ขอพระผูม้ ี 

พระภาคโปรดมพีระบัญชาใหภ้กิษุสกัรปูหนึง่ทีพ่อจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิโ์ดย  

อตุตรมินุสสธรรม๑ ได ้ซึง่จะท าใหช้าวเมอืงนาลันทาพากันเลือ่มใสในพระผูม้พีระ 

ภาคมากขึน้สดุจะประมาณ” 

  เมือ่เขากราบทลูอยา่งนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เกวฏัฏะ เราไมไ่ดแ้สดง 

ธรรมแกภ่กิษุอยา่งนีว้า่ มาเถดิ พวกเธอจงแสดงอทิธปิาฏหิารยิด์ว้ยอตุตรมินุสส- 

ธรรมแกค่ฤหสัถผ์ูนุ่้งหม่ผา้ขาว” 

  [๔๘๒] แมค้รัง้ที ่๒ บตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะก็กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  

ขา้พระองคไ์มไ่ดค้าดคัน้พระผูม้พีระภาคเลย แตข่า้พระองคข์อกราบทลูอยา่งนี้วา่  

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมอืงนาลันทามั่งคั่งอดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืง 

หนาแน่นทีล่ว้นเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาค ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส  

เถดิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดมพีระบัญญัตใิหภ้กิษุสกัรปูหนึง่ทีพ่อจะแสดง  

อทิธปิาฏหิารยิโ์ดยอตุตรมินุสสธรรมได ้ซึง่จะท าใหช้าวเมอืงนาลันทาพากันเลือ่มใส 

ในพระผูม้พีระภาคมากขึน้สดุจะประมาณ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตุตรมินุสสธรรม คอืธรรมยวดยิง่ของมนุษย,์ ธรรมของมนุษยผ์ูย้อดยิง่ ไดแ้ก ่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิ 

   สมาบัต ิญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การท าผลใหแ้จง้ การละกเิลส ความทีจ่ติปลอดจากนวิรณ์ ความ  

   ยนิดใีนเรอืนวา่ง (ว.ิมหา. ๑/๑๙๘/๑๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร]  

ปาฏหิารย ์๓ อยา่ง ๑.อทิธปิาฏหิารยิ ์

  แมค้รัง้ที ่๓ บตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะก็กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้ 

พระองคไ์มไ่ดค้าดคัน้พระผูม้พีระภาคเลย ฯลฯ พากนัเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาค 

มากขึน้สดุจะประมาณ” 

ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่ง 

  [๔๘๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เกวฏัฏะ เราท าใหแ้จง้ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนี้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้จงึไดป้ระกาศใหรู้ก้ัน ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งคอือะไรบา้ง คอื 

อทิธปิาฏหิารยิ ์อาเทสนาปาฏหิารยิ ์และอนุสาสนปีาฏหิารยิ ์

๑. อทิธปิาฏหิารยิ ์

  [๔๘๔] เกวฏัฏะ ก็อทิธปิาฏหิารยิเ์ป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้  

แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคน 

เดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง(และ)ภเูขาไปได ้ไ้มต่ดิ 

ขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้า 

โดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนก 

บนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์นัมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ 

ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  เพราะเหตนัุน้ ผูใ้ดผูห้นึง่ทีม่ศีรัทธาเลือ่มใสเห็นภกิษุนัน้แสดงฤทธิไ์ดห้ลาย  

อยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึ  

พรหมโลกก็ได ้ผูนั้น้จะบอกแกบ่คุคลผูท้ีย่ังไมม่ศีรัทธายังไมเ่ลือ่มใสวา่ ‘น่าอัศจรรย ์

จรงิ ไมเ่คยปรากฏ สมณะมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากเหลอืเกนิ ขา้พเจา้เพิง่เคยเห็น 

ทา่นนีท้ีแ่สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใช ้

อ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได’้ 

  เมือ่เป็นเชน่นัน้ ผูท้ีย่ังไมม่ศีรัทธายังไมเ่ลือ่มใสจะพดูกับผูท้ีม่ศีรัทธาเลือ่มใส  

วา่ ‘ทา่น มวีชิาประเภทหนึง่เรยีกวา่คันธาริ๑ ภกิษุรูปนัน้แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิาคันธาร ิหมายถงึ วชิาทีฤ่ๅษีคันธาระเป็นผูท้ า อกีนัยหนึง่ หมายถงึ วชิาทีเ่กดิขึน้ในแควน้คันธาระ 

   ซึง่มฤีๅษีพ านักอยูม่าก (ท.ีส.ีอ. ๔๘๔/๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

ปาฏหิารย ์๓ อยา่ง ๒.อาเทสนาปาฏหิารย ์

คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ 

เพราะมวีชิานัน้’ 

  เกวฏัฏะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ผูท้ีย่ังไมม่ศีรัทธายังไมเ่ลือ่มใสจะพดู 

กับผูท้ีม่ศีรัทธาเลือ่มใสอยา่งนัน้หรอืไม”่  

  เขากราบทลูวา่ “ตอ้งพดูแน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เกวฏัฏะ เราเล็งเห็นโทษในอทิธปิาฏหิารยิอ์ยา่งนี้  

จงึเหนือ่ยหน่าย ระอา รังเกยีจเรือ่งอทิธปิาฏหิารยิ ์

๒. อาเทสนาปาฏหิารยิ ์

  [๔๘๕] เกวฏัฏะ ก็อาเทสนาปาฏหิารยิเ์ป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้  

ทายจติ ทายเจตสกิ ทายความวติกวจิารของสตัวอ์ืน่ของบคุคลอืน่ไดว้า่ จติของทา่น 

เป็นอยา่งนี ้เป็นไปโดยอาการอยา่งนี ้เป็นดังนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ผูใ้ดผูห้นึง่ทีม่ศีรัทธาเลือ่มใสเห็นภกิษุนัน้ทายจติ ทายเจตสกิ  

ทายความวติกวจิารของสตัวอ์ืน่ของบคุคลอืน่ไดว้า่ จติของทา่นเป็นอยา่งนี ้เป็นไป 

โดยอาการอยา่งนี ้เป็นดังนี ้ผูนั้น้จะบอกแกบ่คุคลผูท้ีย่ังไมม่ศีรัทธายังไมเ่ลือ่มใสวา่  

‘น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ สมณะมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากเหลอืเกนิ ขา้พเจา้ 

เพิง่เคยเห็นทา่นนีท้ีท่ายจติ ทายเจตสกิ ทายความวติกวจิารของสตัวอ์ืน่ของบคุคล 

อืน่ไดว้า่ จติของทา่นเป็นอยา่งนี ้เป็นไปโดยอาการอยา่งนี้ เป็นดังนี้’  

  เมือ่เป็นเชน่นัน้ ผูท้ีย่ังไมม่ศีรัทธายังไมเ่ลือ่มใสจะพดูกับผูม้ศีรัทธาเลือ่มใสวา่  

‘ทา่น มวีชิาประเภทหนึง่เรยีกวา่มณกิา๑ ภกิษุรปูนัน้ทายจติ ทายเจตสกิ ทายความ 

วติกวจิารของสตัวอ์ืน่ของบคุคลอืน่ไดว้า่ จติของทา่นเป็นอยา่งนี ้เป็นไปโดยอาการ  

อยา่งนี ้เป็นดังนี ้เพราะมวีชิานัน้’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิามณกิา ไดแ้ก ่วชิาจนิดามณี ผูรู้ว้ชิาจนิดามณี สามารถรูใ้จคนอืน่ได ้(ท.ีส.ีอ. ๔๘๕/๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

เรือ่งภกิษุแสวงหาความดับของมหาภตูรปู 

  เกวฏัฏะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ผูท้ีย่ังไมศ่รัทธายังไมเ่ลือ่มใสจะพดูกบั 

ผูท้ีม่ศีรัทธาเลือ่มใสอยา่งนัน้หรอืไม”่  

  เขากราบทลูวา่ “ตอ้งพดูแน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏหิารยิอ์ยา่งนี ้จงึ 

เหนือ่ยหน่าย ระอา รังเกยีจเรือ่งอาเทสนาปาฏหิารยิ ์

๓. อนสุาสนปีาฏหิารยิ ์

  [๔๘๖] เกวฏัฏะ ก็อนุสาสนปีาฏหิารยิเ์ป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้  

ยอ่มพร ่าสอนอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นจงตรกึตรองอยา่งนี ้อยา่ตรกึตรองอยา่งนัน้ จงใสใ่จ  

อยา่งนี ้อยา่ใสใ่จอยา่งนัน้ จงละสิง่นีจ้งเขา้ถงึสิง่นีอ้ยูเ่ถดิ’ นีจั้ดเป็นอนุสาสน-ี 

ปาฏหิารยิอ์ยา่งหนึง่ 

  ยังมอีกี เกวฏัฏะ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเอง 

โดยชอบ ฯลฯ๑ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูรมาใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่ 

สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่นีจั้ดเป็นอนุสาสนปีาฏหิารยิ ์

อยา่งหนึง่ 

  ฯลฯ บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌานอยู ่ฯลฯ นอ้ม 

จติไปเพือ่ญาณทัสสนะ ฯลฯ นีจั้ดเป็นอนุสาสนปีาฏหิารยิอ์ยา่งหนึง่ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ...  

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป นีจั้ดเป็นอนุสาสนปีาฏหิารยิอ์ยา่งหนึง่ 

  เกวฏัฏะ เราท าใหแ้จง้ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้จงึ 

ประกาศใหรู้ก้ัน 

เร ือ่งภกิษุแสวงหาความดบัของมหาภตูรปู 

  [๔๘๗] เกวฏัฏะ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภกิษุรปูหนึง่ในหมูภ่กิษุเกดิความคดิค านงึ  

วา่ มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิที ่

ไหนหนอ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๒ และควรดเูทยีบจนถงึขอ้ ๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

เรือ่งภกิษุแสวงหาความดับของมหาภตูรปู 

  [๔๘๘] ทนัีน้แล ภกิษุจงึเขา้สมาธถิงึขัน้ทีจ่ติตัง้มั่นจนเห็นทางไปเทวโลก ครัน้ 

แลว้เธอเขา้ไปหาพวกเทพชัน้จาตมุหาราชกิา แลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุมหาภตู- 

รปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หน’ 

  เมือ่เธอถามอยา่งนี ้พวกเทพชัน้จาตมุหาราชกิาตอบวา่ ‘พวกเราไมท่ราบที ่

ทีม่หาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิไปเหมอืน 

กัน แตท่า้วมหาราช ๔ องคซ์ ึง่ยิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่พวกเราคงจะทราบ’ 

  [๔๘๙] ทนัีน้ เธอจงึเขา้ไปหาทา้วมหาราชทัง้ ๔ องค ์แลว้ถามวา่ ‘ทา่น 

ผูม้อีาย ุมหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดบั 

สนทิทีไ่หน’ เมือ่เธอถามอยา่งนี ้ทา้วมหาราชทัง้ ๔ องคต์อบวา่ ‘แมพ้วกเรา 

ก็ไมท่ราบทีท่ีม่หาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิ 

ไปเหมอืนกัน แตพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสซ์ ึง่ย ิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่พวกเราคงจะทราบ’ 

  [๔๙๐] ทนัีน้ เธอจงึเขา้ไปหาพวกเทพชัน้ดาวดงึสแ์ลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิที ่

ไหน’ เมือ่เธอถามอยา่งนี ้พวกเทพชัน้ดาวดงึสต์อบวา่ ‘แมพ้วกเราก็ไมท่ราบทีท่ี ่

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิไปเหมอืนกัน 

แตท่า้วสกักเทวราชผูย้ ิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่พวกเราคงจะทราบ’ 

  [๔๙๑] ทนัีน้ เธอจงึเขา้ไปหาทา้วสกักเทวราชแลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิที ่

ไหน’ เมือ่เธอถามอยา่งนี ้ทา้วสกักเทวราชตอบวา่ ‘แมเ้ราก็ไมท่ราบทีท่ีม่หาภตูรปู 

๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิไปเหมอืนกัน แต ่

พวกเทพชัน้ยามา ฯลฯ เทพบตุรชือ่สยุาม ฯลฯ พวกเทพชัน้ดสุติ ฯลฯ เทพบตุร 

ชือ่สนัดสุติ ฯลฯ พวกเทพชัน้นมิมานรด ีฯลฯ เทพบตุรชือ่สนุมิมติ ฯลฯ พวก 

เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีฯลฯ เทพบตุรชือ่วสวตัดซี ึง่ย ิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่พวกเรา 

คงจะทราบ’ 

  [๔๙๒] ทนัีน้ เธอจงึเขา้ไปหาเทพบตุรชือ่วสวตัดแีลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หน’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

เรือ่งภกิษุแสวงหาความดับของมหาภตูรปู 

เมือ่เธอถามอยา่งนี ้เทพบตุรชือ่วสวตัดตีอบวา่ ‘แมเ้ราก็ไมท่ราบทีท่ีม่หาภตูรปู ๔ 

คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิไปเหมอืนกัน แตพ่วก 

เทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหม ซึง่ยิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่เราคงจะทราบ’ 

  [๔๙๓] ทนัีน้แล ภกิษุจงึเขา้สมาธถิงึขัน้ทีจ่ติตัง้มั่นจนเห็นทางไปพรหมโลก 

ครัน้แลว้เธอเขา้ไปหาพวกเทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหมแลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หน’ 

เมือ่เธอถามอยา่งนี ้พวกเทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหมตอบวา่ ‘แมพ้วกเราก็ไมท่ราบที ่

ทีม่หาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุดับสนทิไปเหมอืนกัน 

แตพ่ระพรหมผูเ้ป็นทา้วมหาพรหมผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผู ้

กมุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็น 

บดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิซึง่ยิง่ใหญแ่ละส าคัญกวา่พวกเราคงจะทราบ’ 

  เธอถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเวลานีท้า้วมหาพรหมอยูท่ีไ่หน’ 

  พวกเทพเหลา่นัน้ตอบวา่ ‘แมพ้วกเราก็ไมรู่ท้ีอ่ยูข่องทา้วมหาพรหมหรอื 

ทศิทางทีท่า้วมหาพรหมอยู ่แตม่นีมิติทีส่งัเกตได ้(คอื) แสงสวา่งเกดิขึน้ โอภาส 

ปรากฏขึน้ ทา้วมหาพรหมก็จะปรากฏพระองคด์ว้ย การทีแ่สงสวา่งเกดิขึน้ โอภาส 

ปรากฏขึน้นี ้จัดเป็นบรุพนมิติแหง่การปรากฏของทา้วมหาพรหม’ ตอ่มาไมน่าน 

ทา้วมหาพรหมไดป้รากฏพระองคข์ ึน้ 

  [๔๙๔] ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้เขา้ไปหาทา้วมหาพรหมแลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หน’ 

เมือ่เธอถามอยา่งนี ้ทา้วมหาพรหมตอบวา่ ‘เราเป็นพรหมผูเ้ป็นทา้วมหาพรหมผูย้ ิง่ 

ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล 

ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิ’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภกิษุนัน้กลา่วกะทา้วมหาพรหมวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุอาตมาไมไ่ด ้

ถามทา่นวา่ ทา่นเป็นพระพรหมผูเ้ป็นมหาพรหมผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้

เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ 

เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิหรอื แตอ่าตมาถามทา่นอยา่งนีว้า่ มหา 

ภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หน’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

อปุมาดว้ยนกบนิดฝ่ัูง 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา้วมหาพรหมก็คงตอบวา่ ‘เราเป็นพรหมผูเ้ป็นทา้วมหาพรหมผู ้

ยิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล  

ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิ’ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุนัน้กลา่วกะทา้วมหาพรหมวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุอาตมาไมไ่ด ้ 

ถามทา่นวา่ ทา่นเป็นพระพรหมผูเ้ป็นมหาพรหมผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็น  

ถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผู ้

ทรงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิหรอื แตอ่าตมาถามทา่น 

อยา่งนีว้า่ มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่ม  

ดับสนทิทีไ่หน’  

  [๔๙๕] ทันใดนัน้ ทา้วมหาพรหมนัน้จับแขนภกิษุนัน้พาไป ณ ทีส่มควรแลว้ 

กลา่ววา่ ‘ภกิษุ พวกเทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหมเขา้ใจวา่ ไมม่อีะไรทีพ่ระพรหมไมไ่ด ้ 

รู ้ไมไ่ดเ้ห็น ไมไ่ดท้ราบ ไมไ่ดป้ระจักษ์แจง้ ดังนัน้ เราจงึไมต่อบตอ่หนา้พวกเทพ  

เหลา่นัน้วา่ แมเ้ราก็ไมท่ราบทีท่ีม่หาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุ 

และวาโยธาตดุับสนทิเหมอืนกัน ฉะนัน้ การทีท่า่นละเลยพระผูม้พีระภาคแลว้มาหา 

ค าตอบเรือ่งนีภ้ายนอก นับวา่ท าผดิ นับวา่ท าพลาด ไปเถดิ ภกิษุ ทา่นจงไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหานี ้และพงึจ าไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบ’ 

  [๔๙๖] ล าดับนัน้ ภกิษุไดห้ายไปจากพรหมโลกมาปรากฏตอ่หนา้เรา เปรยีบ 

เหมอืนคนแข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืพับแขนเขา้ฉะนัน้ เธอกราบเราแลว้น่ังลง ณ  

ทีส่มควร ถามเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุ 

เตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิทีไ่หนหนอแล’ 

อปุมาดว้ยนกบนิดฝูั่ง 

  [๔๙๗] เมือ่เธอถามอยา่งนี ้เราไดต้อบวา่ ภกิษุ เรือ่งเคยมมีาแลว้ พวก  

พอ่คา้เดนิเรอืทะเลน านกตรีทัสสลีงเรอืไป เมือ่มองไมเ่ห็นฝ่ัง พวกเขาจงึปลอ่ยนก  

ตรีทัสสไีป นกนัน้บนิไปยงัทศิตะวนัออก ทศิใต ้ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื ทศิเบือ้งบน 

และทศิเฉียง ถา้มันยังแลเห็นชายฝ่ังรอบ ๆ ก็จะบนิเลยไป ถา้มันแลไมเ่ห็นฝ่ังโดย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๑.เกวฏัฏสตูร] 

อปุมาดว้ยนกบนิดฝ่ัูง 

รอบก็จะบนิกลับมาทีเ่รอืนัน้อกี ภกิษุ เธอก็เชน่กัน เทีย่วเสาะหาไปจนถงึพรหมโลก  

ก็ยังไมไ่ดค้ าตอบของปัญหานี ้ในทีส่ดุตอ้งกลับมาหาเรา ปัญหานีเ้ธอไมค่วรถามวา่  

มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุยอ่มดับสนทิที ่ 

ไหนหนอแล 

  [๔๙๘] แตค่วรถามอยา่งนีว้า่ 

    ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุวาโยธาต ุยอ่มตัง้  

   อยูไ่มไ่ดใ้นทีไ่หน อปุาทายรปูทีย่าวและสัน้ ละเอยีด 

   และหยาบ งามและไมง่าม ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ดใ้นทีไ่หน  

   นามและรปูยอ่มดับสนทิในทีไ่หน  

  [๔๙๙] ในปัญหานัน้ มคี าตอบดังนี ้

    ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุวาโยธาต ุยอ่มตัง้ 

   อยูไ่มไ่ดใ้นวญิญาณ๑ซึง่เป็นสิง่ทีม่องไมเ่ห็น ไมม่ทีีส่ดุ  

   แตม่ทีา่ขา้ม๒โดยรอบดา้น อปุาทายรปูทีย่าวและสัน้  

   ละเอยีด และหยาบ งามและไมง่าม ก็ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้

   ในวญิญาณ๑นีเ้ชน่เดยีวกัน นามและรปูยอ่มดับสนทิ 

   ในวญิญาณ๑นีเ้ชน่เดยีวกัน เพราะวญิญาณ๓ดับไป  

   นามและรปูนัน้ก็ยอ่มดับสนทิในทีนั่น้” 

  [๕๐๐] พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ บตุรคหบดชีือ่เกวฏัฏะมใีจยนิด ี

ชืน่ชมภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

เกวฏัฏสตูรที ่๑๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึ พระนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๔๙๙/๓๒๖) 

๒ ทา่ขา้ม ในทีน่ีห้มายถงึ กรรมฐาน ๓๘ ประการ (ท.ีส.ีอ. ๔๙๙/๓๒๗) 

๓ จรมิกวญิญาณบา้ง อภสิังขารวญิญาณบา้ง (ท.ีส.ีอ. ๔๙๙/๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โลหจิจะ 

 

๑๒. โลหจิจสตูร 
วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โลหจิจะ 

  [๕๐๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้  

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ 

ใหญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึหมูบ่า้นสาลวตกิา สมัยนัน้ โลหจิจพราหมณ์  

ปกครองหมูบ่า้นสาลวตกิา ซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพันธุ ์ 

ธัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระ 

ราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย (สว่นพเิศษ) 

  [๕๐๒] สมัยนัน้ โลหจิจพราหมณ์มคีวามคดิเห็นชัว่รา้ยเกดิขึน้วา่ ‘สมณะ  

หรอืพราหมณ์ในโลกนีจ้ะพงึบรรลกุศุลธรรม เมือ่บรรลแุลว้ไมค่วรสอนคนอืน่ เพราะ 

ไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได ้เปรยีบเหมอืนบคุคลผูต้ัดเครือ่งจองจ าเกา่ออก  

แลว้ สรา้งเครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ เป็นความ 

โลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ 

  [๕๐๓] โลหจิจพราหมณ์ไดฟั้งขา่ววา่ “พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จ 

ผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ 

ประมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึหมูบ่า้นสาลวตกิาโดยล าดับ ทา่นพระโคดมนัน้ม ี

กติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จ 

ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลก  

นีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์  

เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมม ี

ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศ 

พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระ  

อรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โลหจิจะ 

  [๕๐๔] ทนัีน้ โลหจิจพราหมณ์เรยีกชา่งกัลบกชือ่โรสกิะมาสัง่วา่ “มานีแ่น่ะ 

เพือ่นโรสกิะ ทา่นจงไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม แลว้ทลูถามพระสมณโคดมถงึสขุภาพ 

ความมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญตาม 

ค าของเราวา่ โลหจิจพราหมณ์ทลูถามทา่นพระโคดมถงึสขุภาพ ความมโีรคาพาธ 

นอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และทา่นจงกราบทลูวา่ 

ขอทา่นพระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์โปรดทรงรับภัตตาหารของโลหจิจพราหมณ์ 

ในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  [๕๐๕] โรสกิกัลบกรับค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ กราบ 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “โลหจิจพราหมณ์ทลูถามพระผูม้พีระภาคถงึ 

สขุภาพ ความมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

และกราบทลูวา่ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์โปรดทรงรับภัตตาหารของ 

โลหจิจพราหมณ์ในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยอาการดษุณี 

  [๕๐๖] ทนัีน้ โรสกิกัลบกทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้จงึ 

ลกุจากทีน่ั่ง กราบพระผูม้พีระภาค ท าประทักษิณแลว้ เขา้ไปหาโลหจิจพราหมณ์ 

แลว้บอกวา่ “ขา้พเจา้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคตามค าของทา่นวา่ ‘โลหจิจ- 

พราหมณ์ทลูถามพระผูม้พีระภาค ... ในวนัพรุง่นีเ้ถดิ’ และพระผูม้พีระภาคนัน้ก็ทรง 

รับนมินตแ์ลว้” 

  [๕๐๗] ครัน้ลว่งราตรนัีน้ โลหจิจพราหมณ์ไดจั้ดของขบฉันอยา่งดไีวใ้น 

นเิวศนข์องตน เรยีบรอ้ยแลว้ เรยีกโรสกิกัลบกมาสัง่วา่ “มานีแ่น่ะ เพือ่นโรสกิะ ทา่น 

จงไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมแลว้กราบทลูภัตกาลวา่ ทา่นพระโคดม ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารเสร็จแลว้” 

  โรสกิกัลบกรับค าของโลหจิจพราหมณ์แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

กราบแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารเสร็จแลว้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ความขวนขวายของโลหจิจพราหมณ์ 

  [๕๐๘] ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสด็จ 

เขา้ไปยังหมูบ่า้นสาลวตกิาพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์โรสกิกัลบกตามเสด็จไปเบือ้งพระ 

ปฤษฎางค ์กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โลหจิจพราหมณ์มคีวามคดิเห็น  

ชัว่รา้ยเกดิขึน้วา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์ในโลกนีจ้ะพงึบรรลกุศุลธรรม เมือ่บรรลแุลว้ 

ไมค่วรสอนคนอืน่ เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได ้เปรยีบเหมอืนบคุคลผู ้

ตัดเครือ่งจองจ าเกา่ออกแลว้ สรา้งเครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบ 

อยา่งนีว้า่ เป็นความโลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้  

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาสเถดิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงปลด 

เปลือ้งโลหจิจพราหมณ์ออกจากความคดิเห็นอันชัว่รา้ยนัน้ดว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โรสกิะ น่ันเป็นหนา้ทีข่องเรา” 

  ทนัีน้แล พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องโลหจิจพราหมณ์แลว้ 

ประทับน่ังบนอาสนะทีป่ไูว ้โลหจิจพราหมณ์ประเคนของขบฉันอยา่งดแีดภ่กิษุสงฆท์ี่ 

มพีระพทุธเจา้ทรงเป็นประธานดว้ยตนเองจนอิม่หน า 

ความขวนขวายของโลหจิจพราหมณ์ 

  [๕๐๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ ์โลหจิจพราหมณ์  

จงึน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามโลหจิจพราหมณ์วา่ “โลหจิจะ ทราบวา่ ทา่นมคีวาม 

คดิเห็นชัว่รา้ยเกดิขึน้วา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์ในโลกนีจ้ะพงึบรรลกุศุลธรรม เมือ่ 

บรรลแุลว้ไมค่วรสอนคนอืน่ เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได ้เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลผูต้ัดเครือ่งจองจ าเกา่ออกแลว้ สรา้งเครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เรา 

เรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ เป็นความโลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใด  

จะชว่ยผูส้อนได’้ ดังนี ้เป็นความจรงิหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “จรงิอยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โลหจิจะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ทา่น  

ปกครองหมูบ่า้นสาลวตกิามใิชห่รอื”  

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ความขวนขวายของโลหจิจพราหมณ์ 

  เขาทลูตอบวา่ “เป็นอยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “โลหจิจะ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘โลหจิจ- 

พราหมณ์ปกครองหมูบ่า้นสาลวตกิาก็ควรไดรั้บผลประโยชนท์ีเ่กดิในหมูบ่า้น 

สาลวตกิาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไมค่วรแบง่ใหผู้อ้ ืน่’ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีจ้ะชือ่วา่ท าความ 

เดอืดรอ้นใหแ้กค่นทีอ่าศยัทา่นเลีย้งชพีใชห่รอืไม”่  

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นให ้ทา่นพระโคดม”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “เมือ่ท าความเดอืดรอ้นให ้จะชือ่วา่หวงั 

ประโยชนห์รอืไมห่วงัประโยชนต์อ่คนเหลา่นัน้” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “ผูไ้มห่วงัประโยชน ์จะชือ่วา่มเีมตตาจติ 

หรอืชือ่วา่คดิเป็นศตัรกูับคนเหลา่นัน้เลา่” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่คดิเป็นศัตร ูทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “เมือ่คดิเป็นศตัร ูจะชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

หรอืสมัมาทฏิฐเิลา่” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิเรากลา่ววา่ มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ 

อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิเดรัจฉาน” 

  [๕๑๐] พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “โลหจิจะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่ 

อยา่งไร พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงปกครองแควน้กาสกีับแควน้โกศลมใิชห่รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เป็นอยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “โลหจิจะ ผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘พระเจา้ปเสนทโิกศล 

ทรงปกครองแควน้กาสกีับแควน้โกศล พระองคก็์ควรไดรั้บผลประโยชนท์ีเ่กดิใน 

แควน้ทัง้สองแตเ่พยีงล าพัง ไมค่วรพระราชทานใหแ้กผู่อ้ ืน่’ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีจ้ะ 

ชือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นใหแ้กท่า่นและแกค่นอืน่ซึง่อาศัยพระบรมโพธสิมภารของ 

พระองคเ์ลีย้งชพีใชห่รอืไม”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ความขวนขวายของโลหจิจพราหมณ์ 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นให ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “เมือ่ท าความเดอืดรอ้นให ้จะชือ่วา่ หวงั 

ประโยชนห์รอืไมห่วงัประโยชนต์อ่คนเหลา่นัน้” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “ผูไ้มห่วงัประโยชน ์จะชือ่วา่มเีมตตาจติ 

หรอืชือ่วา่คดิเป็นศตัรกูับคนเหลา่นัน้เลา่” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่คดิเป็นศัตร ูทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปวา่ “เมือ่คดิเป็นศตัร ูจะชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

หรอืสมัมาทฏิฐเิลา่” 

  เขาทลูตอบวา่ “ชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิเรากลา่ววา่ มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ 

อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิเดรัจฉาน 

  [๕๑๑] โลหจิจะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ ผูก้ลา่ววา่ ‘โลหจิจพราหมณ์ปกครอง 

หมูบ่า้นสาลวตกิาก็ควรไดรั้บผลประโยชนท์ีเ่กดิในหมูบ่า้นสาลวตกิาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ไมค่วรแบง่ใหผู้อ้ ืน่’ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีช้ ือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นใหแ้กค่นทีอ่าศยัทา่น 

เลีย้งชพี เมือ่ท าความเดอืดรอ้นใหก็้ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ผูไ้มห่วงัประโยชนก็์ชือ่ 

วา่คดิเป็นศัตร ูเมือ่คดิเป็นศัตรก็ูชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิขอ้อปุไมยนีก็้เชน่กัน ผูท้ีก่ลา่ว 

วา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์ในโลกนีจ้ะพงึบรรลกุศุลธรรม เมือ่บรรลแุลว้ไมค่วรสอน 

คนผูอ้ืน่ เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได ้เปรยีบเหมอืนบคุคลผูต้ัดเครือ่ง 

จองจ าเกา่ออกแลว้ สรา้งเครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่ง 

นีว้า่เป็นความโลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ ผูท้ีก่ลา่ว 

อยา่งนีช้ ือ่วา่ ท าความเดอืดรอ้นใหแ้กเ่หลา่กลุบตุรผูอ้าศัยธรรมวนัิยทีเ่ราแสดง 

แลว้บรรลคุณุวเิศษ คอื ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิลบา้ง ท าใหแ้จง้สกทาคามผิลบา้ง 

ท าใหแ้จง้อนาคามผิลบา้ง ท าใหแ้จง้อรหัตตผลบา้ง และชือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นให ้

แกเ่หลา่กลุบตุรผูอ้บรมคณุธรรมใหแ้กก่ลา้เพือ่บังเกดิในภพอันเป็นทพิยย์ิง่ข ึน้ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ศาสดาทีส่มควรถกูทักทว้ง ๓ ประเภท 

เมือ่ท าความเดอืดรอ้นใหก็้ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ผูไ้มห่วงัประโยชนก็์ชือ่วา่คดิเป็น 

ศัตร ูเมือ่คดิเป็นศตัรก็ูชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิเรากลา่ววา่ มคีต ิ

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิเดรัจฉาน 

  [๕๑๒] โลหจิจะ คนทีก่ลา่ววา่ ‘พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงปกครองแควน้กาส ี

กับแควน้โกศล พระองคก็์ควรไดรั้บผลประโยชนท์ีเ่กดิในแควน้ทัง้สองแตเ่พยีง 

ล าพัง ไมค่วรพระราชทานใหแ้กผู่อ้ ืน่’ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีช้ ือ่วา่ ท าความเดอืดรอ้นให ้

แกท่า่นและแกค่นอืน่ซึง่อาศัยพระบรมโพธสิมภารของพระองคเ์ลีย้งชพี เมือ่ท า 

ความเดอืดรอ้นใหก็้ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ผูไ้มห่วังประโยชนก็์ชือ่วา่คดิเป็นศัตร ูเมือ่ 

คดิเป็นศตัรก็ูชือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิขอ้อปุไมยนีก็้เชน่กัน ผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘สมณะหรอื 

พราหมณ์ในโลกนีจ้ะพงึบรรลกุศุลธรรม เมือ่บรรลแุลว้ไมค่วรสอนคนอืน่ เพราะไมม่ ี

ผูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได ้เปรยีบเหมอืนบคุคลผูต้ัดเครือ่งจองจ าเกา่ออกแลว้ 

สรา้งเครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ เป็นความโลภ 

อันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ ผูก้ลา่วอยา่งนีช้ ือ่วา่ท าความ 

เดอืดรอ้นใหแ้กเ่หลา่กลุบตุรผูอ้าศัยธรรมวนัิยทีเ่ราแสดงแลว้บรรลคุณุวเิศษ คอื 

ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิลบา้ง ท าใหแ้จง้สกทาคามผิลบา้ง ท าใหแ้จง้อนาคามผิลบา้ง 

ท าใหแ้จง้อรหัตตผลบา้ง และชือ่วา่ท าความเดอืดรอ้นใหแ้กเ่หลา่กลุบตุรผูอ้บรม 

คณุธรรมใหแ้กก่ลา้เพือ่บังเกดิในภพอันเป็นทพิยย์ิง่ข ึน้ไป เมือ่ท าความเดอืดรอ้นให ้

ก็ชือ่วา่ไมห่วงัประโยชน ์ผูไ้มห่วงัประโยชนก็์ชือ่วา่คดิเป็นศตัร ูเมือ่คดิเป็นศตัรก็ูชือ่วา่ 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิรากลา่ววา่ มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรก 

หรอืก าเนดิเดรัจฉาน 

ศาสดาทีส่มควรถกูทกัทว้ง ๓ ประเภท 

  [๕๑๓] โลหจิจะ ศาสดา ๓ ประเภทตอ่ไปนี ้สมควรถกูทักทว้ง ทัง้การ 

ทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนัน้ก็จัดวา่จรงิ แท ้เป็นธรรม ไมม่โีทษ ศาสดา 

๓ ประเภทเป็นเชน่ไร คอื 

   (๑) โลหจิจะ ศาสดาบางคนในโลกนีอ้อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ 

ยังไมบ่รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ทัง้ทีย่ังไมไ่ดบ้รรลจุดุมุง่หมายแหง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ศาสดาทีส่มควรถกูทักทว้ง ๓ ประเภท 

ความเป็นสมณะแตก่ลับแสดงธรรมสอนสาวกวา่ ‘เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ 

ความสขุแกพ่วกทา่น’ สาวกของเขาจงึไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้และหลกีเลีย่งที ่

จะประพฤตติามค าสัง่สอน เขาสมควรถกูทักทว้งวา่ ‘ทา่นออกจากเรอืนไปบวชเป็น 

บรรพชติยังไมบ่รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ทัง้ทีย่ังไมไ่ดบ้รรลจุดุมุง่หมาย 

แหง่ความเป็นสมณะแตก่ลับแสดงธรรมสอนสาวกวา่ เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ 

ความสขุแกพ่วกทา่น สาวกของทา่นจงึไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้และหลกีเลีย่งที ่

จะประพฤตติามค าสัง่สอน เปรยีบเหมอืนบรุษุทีป่ระชดิตัวสตรผีูก้ าลังถอยหน ีหรอื 

เปรยีบเหมอืนบรุษุสวมกอดสตรทีีห่ันหลังให ้ขอ้อปุไมยนีก็้เชน่กัน เราเรยีกขอ้ 

เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ เป็นความโลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผู ้

สอนได’้ นีค้อืศาสดาประเภทที ่๑ ซึง่สมควรถกูทักทว้ง ทัง้การทักทว้งของผูทั้กทว้ง 

ศาสดาประเภทนีก็้จัดวา่จรงิ แท ้เป็นธรรม ไมม่โีทษ 

  [๕๑๔] (๒) ยังมอีกี โลหจิจะ ศาสดาบางคนในโลกนีอ้อกจากเรอืนไปบวช 

เป็นบรรพชติยังไมบ่รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ทัง้ทีย่ังไมไ่ดบ้รรลจุดุมุง่ 

หมายแหง่ความเป็นสมณะแตก่ลับแสดงธรรมสอนสาวกวา่ ‘เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชน์ 

และเพือ่ความสขุแกพ่วกทา่น’ สาวกของเขาก็ตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเพือ่จะรู ้และไมห่ลกี 

เลีย่งทีจ่ะประพฤตติามค าสัง่สอน เขาสมควรถกูทักทว้งวา่ ‘ทา่นออกจากเรอืนไป 

บวชเป็นบรรพชติยังไมบ่รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ทัง้ทีย่ังไมไ่ดบ้รรลจุดุ 

มุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะแตก่ลับแสดงธรรมสอนสาวกวา่ เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชน์ 

และเพือ่ความสขุแกพ่วกทา่น สาวกของทา่นก็ตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเพือ่จะรู ้และไมห่ลกี 

เลีย่งทีจ่ะประพฤตติามค าสัง่สอน เปรยีบเหมอืนคนผูล้ะเลยนาของตน เขา้ใจนาของ 

ผูอ้ืน่วา่เป็นทีอ่ันตนควรบ ารงุ ขอ้อปุไมยนีก็้เชน่เดยีวกัน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ 

เป็นความโลภอันชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ นีค้อืศาสดาประเภท 

ที ่๒ ซึง่สมควรถกูทักทว้ง ทัง้การทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาประเภทนีก็้จัดวา่จรงิ 

แท ้เป็นธรรม ไมม่โีทษ 

  [๕๑๕] (๓) ยังมอีกี โลหจิจะ ศาสดาบางคนในโลกนีอ้อกจากเรอืนไปบวช 

เป็นบรรพชติไดบ้รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ครัน้บรรลจุดุมุง่หมายแหง่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

ศาสดาทีไ่มส่มควรถกูทักทว้ง 

ความเป็นสมณะแลว้ก็แสดงธรรมสอนสาวกวา่ ‘เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความ 

สขุแกพ่วกทา่น’ แตส่าวกของเขากลับไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้และยังหลกีเลีย่ง 

ทีจ่ะประพฤตติามค าสัง่สอน เขาสมควรถกูทักทว้งวา่ ‘ทา่นออกจากเรอืนไปบวชเป็น 

บรรพชติไดบ้รรลจุดุมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ ครัน้บรรลจุดุมุง่หมายแหง่ความ 

เป็นสมณะแลว้ก็แสดงธรรมสอนสาวกวา่ เรือ่งนีม้เีพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความสขุแก่ 

พวกทา่น แตส่าวกของทา่นกลับไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้และยังหลกีเลีย่งทีจ่ะ 

ประพฤตติามค าสัง่สอน เปรยีบเหมอืนบคุคลผูต้ัดเครือ่งจองจ าเกา่ออกแลว้ สรา้ง 

เครือ่งจองจ าใหมข่ ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนีว้า่ เป็นความโลภอัน 

ชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูรั้บค าสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ นีค้อืศาสดาประเภทที ่๓ ซึง่ 

สมควรถกูทักทว้ง ทัง้การทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาประเภทนีก็้จัดวา่จรงิ แท ้

เป็นธรรม ไมม่โีทษ 

  โลหจิจะ ศาสดา ๓ ประเภทเหลา่นีแ้ล สมควรถกูทักทว้ง ทัง้การทักทว้งของ 

ผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนีก็้จัดวา่จรงิ แท ้เป็นธรรม ไมม่โีทษ” 

ศาสดาทีไ่มส่มควรถกูทกัทว้ง 

  [๕๑๖] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้โลหจิจพราหมณ์ทลูถามวา่ “ทา่น 

พระโคดม ศาสดาซึง่ไมส่มควรถกูทักทว้งมบีา้งไหม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โลหจิจะ ศาสดาซึง่ไมส่มควรถกูทักทว้งมอียู”่ 

  เขาทลูถามวา่ “ศาสดาประเภทนีเ้ป็นเชน่ไร ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “โลหจิจะ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระ 

อรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๑ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูรมา 

ใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ บรรลปุฐมฌานอยู ่

โลหจิจะ ศาสดาทีส่าวกไดบ้รรลคุณุวเิศษอันยอดเยีย่มเห็นปานนีไ้มส่มควรถกูทัก 

ทว้ง การทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนีก็้จัดวา่ไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ไมเ่ป็นธรรม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๒ และควรดเูทยีบจนถงึขอ้ ๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๒.โลหจิจสตูร] 

โลหจิจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอบุาสก 

มโีทษ ฯลฯ บรรลทุตุยิฌานอยู ่บรรลตุตยิฌานอยู ่บรรลจุตตุถฌานอยู ่โลหจิจะ  

ศาสดาทีส่าวกไดบ้รรลคุณุวเิศษอันยอดเยีย่มเห็นปานนีไ้มส่มควรถกูทักทว้ง การ 

ทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนีก็้จัดวา่ไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ไมเ่ป็นธรรม มโีทษ  

ฯลฯ นอ้มจติไปเพือ่ญาณทัสสนะ โลหจิจะ ศาสดาทีส่าวกไดบ้รรลคุณุวเิศษอันยอด 

เยีย่มเห็นปานนีไ้มส่มควรถกูทักทว้ง การทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนีก็้จัด 

วา่ไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ไมเ่ป็นธรรม มโีทษ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่ง 

นีอ้กีตอ่ไป โลหจิจะ ศาสดาทีส่าวกไดบ้รรลคุณุวเิศษอันยอดเยีย่มเห็นปานนีไ้ม่ 

สมควรถกูทักทว้ง การทักทว้งของผูทั้กทว้งศาสดาเห็นปานนีก็้จัดวา่ไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ 

ไมเ่ป็นธรรม มโีทษ” 

โลหจิจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๕๑๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้โลหจิจพราหมณ์ไดก้ราบทลูวา่  

“ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พระองคก์ าลังจะตกเหวคอืนรก แตท่า่นพระโคดมชว่ยฉุดให ้

กลับขึน้มายนือยูบ่นทีม่ั่น เปรยีบเหมอืนคนผูห้นึง่ควา้ผมของอกีคนหนึง่ซึง่ก าลังจะ 

ตกเหวแลว้ฉุดใหก้ลับขึน้มายนือยูบ่นทีม่ั่น ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระ 

โคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปี 

ในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจัีกเห็นรปูได ้ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้ม 

ทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น  

อบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

โลหจิจสตูรที ่๑๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

วา่ดว้ยเรือ่งไตรเพท 

 

๑๓. เตวชิชสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งไตรเพท 

  [๕๑๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ 

หมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่มนสากฏะ  

ประทับอยู ่ณ อัมพวนั ใกลฝ่ั้งแมน่ ้าอจริวด ีดา้นเหนอืหมูบ่า้นมนสากฏะ 

  [๕๑๙] สมัยนัน้ ในหมูบ่า้นมนสากฏะ มพีราหมณ์มหาศาลผูม้ชี ือ่เสยีง  

มาพักอาศัยอยูห่ลายคน คอื ๑จังกพีราหมณ์ ตารกุขพราหมณ์ โปกขรสาตพิราหมณ์  

ชาณุสโสณพิราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์๑ และยังมพีราหมณ์มหาศาลผูม้ชี ือ่เสยีง  

คนอืน่ ๆ อกี 

  [๕๒๐] ครัง้นัน้ วาเสฏฐมาณพกับภารัทวาชมาณพไปเดนิเลน่ สนทนากันใน 

เรือ่งทางและไมใ่ชท่าง วาเสฏฐมาณพกลา่วอยา่งนี้วา่ “ทางทีโ่ปกขรสาตพิราหมณ์ 

บอกไวเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสู ่

ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได”้ 

  ฝ่ายภารัทวาชมาณพกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทางทีต่ารกุขพราหมณ์บอกไวเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได”้ 

  วาเสฏฐมาณพไมอ่าจใหภ้ารัทวาชมาณพยนิยอมได ้ฝ่ายภารัทวาชมาณพก็ไม่ 

อาจใหว้าเสฏฐมาณพยนิยอมไดเ้ชน่กัน 

  [๕๒๑] วาเสฏฐมาณพจงึบอกภารัทวาชมาณพวา่ “ภารัทวาชะ ก็พระสมณ- 

โคดมพระองคน์ีเ้ป็นศากยบตุร ผนวชแลว้จากศากยตระกลู ประทับอยูท่ีอ่มัพวนั  

ใกลฝ่ั้งแมน่ ้าอจริวด ีดา้นเหนอืหมูบ่า้นมนสากฏะ ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๑ จังกพีราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นโอปาสาทะ ตารกุขพราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นอจิฉานังคละ โปกขรสาตพิราหมณ์ 

   อยูท่ีเ่มอืงอกุกัฏฐะ ชาณุสโสณพิราหมณ์อยูท่ีก่รงุสาวัตถ ีโตเทยยพราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นตทุ ิ(ท.ีส.ีอ. 

   ๕๑๙/๓๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

วา่ดว้ยเรือ่งทางและไมใ่ชท่าง 

งามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ 

ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ฯลฯ๑ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ภารัทวาชะ มาเถดิ  

พวกเราจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ยกัน ทลูถามเรือ่งนีแ้ลว้ทรงจ าขอ้ความตามที ่

พระสมณโคดมตรัสตอบแกพ่วกเรา” 

  ภารัทวาชมาณพรับค าของวาเสฏฐมาณพแลว้ 

วา่ดว้ยเร ือ่งทางและไมใ่ชท่าง 

  [๕๒๒] วาเสฏฐมาณพและภารัทวาชมาณพ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ  

ทีป่ระทับ สนทนากับพระผูม้พีระภาคพอคุน้เคยดแีลว้ น่ังลง ณ ทีส่มควร  

วาเสฏฐมาณพไดท้ลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ขอประทานวโรกาสเถดิ เมือ่ขา้  

พระองคทั์ง้สองไปเดนิเลน่ ไดส้นทนากันในเรือ่งทางและไมใ่ชท่าง ขา้พระองคก์ลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ทางทีโ่ปกขรสาตพิราหมณ์บอกไวเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป  

เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ ภารัทวาชมาณพ  

กลับกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีต่ารกุขพราหมณ์บอกไวเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิ 

ตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ ทา่น 

พระโคดม ในเรือ่งนีย้ังมกีารถอืผดิกัน กลา่วผดิกัน กลา่วตา่งกันอยู่” 

  [๕๒๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ เธอกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทางที ่ 

โปกขรสาตพิราหมณ์บอกไวเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก  

น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ ภารัทวาชมาณพกลับกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ทางทีต่ารกุขพราหมณ์บอกไวเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป  

เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ พวกเธอถอื 

ผดิกันในเรือ่งไหน กลา่วผดิกันในเรือ่งไหน กลา่วตา่งกันในเรือ่งไหน” 

  [๕๒๔] วาเสฏฐมาณพกราบทลูวา่ “ในเรือ่งทางและไมใ่ชท่าง ทา่นพระโคดม  

พวกพราหมณ์ทัง้หลาย คอื พวกอัทธรยิพราหมณ์ พวกตติตริยิพราหมณ์ พวก  

ฉันโทกพราหมณ์ พวกพวหารชิฌพราหมณ์บัญญัตทิางไวต้า่งกันก็จรงิ ถงึกระนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในขอ้ ๒๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ 

ทางทัง้ปวงก็ลว้นเป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได ้

เปรยีบเหมอืนในทีใ่กลห้มูบ่า้นหรอืนคิม ถงึจะมทีางอยูห่ลายเสน้ทางก็จรงิ ถงึกระนัน้ 

ทกุเสน้ทางก็มาบรรจบกันทีก่ลางหมูบ่า้นน่ันเอง ฉันใด พวกพราหมณ์ทัง้หลาย 

คอื พวกอทัธรยิพราหมณ์ พวกตติตริยิพราหมณ์ พวกฉันโทกพราหมณ์ พวก 

พวหารชิฌพราหมณ์บัญญัตทิางไวต้า่งกันก็จรงิ ถงึกระนัน้ ทางทัง้ปวงก็ลว้นเป็นทาง 

น าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได ้ฉันนัน้” 

ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ 

  [๕๒๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอกลา่ววา่ ทางเหลา่นัน้ 

น าออกไดห้รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคก์ลา่ววา่น าออกได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอกลา่ววา่ ทางเหลา่นัน้น าออกไดห้รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคก์ลา่ววา่น าออกได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอกลา่ววา่ ทางเหลา่นัน้น าออกไดห้รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคก์ลา่ววา่น าออกได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ บรรดาพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท ม ี

พราหมณ์แมส้กัคนหนึง่ไหมทีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ มอีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

แมส้กัคนหนึง่ไหมทีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ มปีาจารยข์องอาจารยข์องพราหมณ์ผู ้

ไดไ้ตรเพทแมส้กัคนหนึง่ไหมทีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ มอีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

สกัคนหนึง่ไหมทีเ่ป็นอาจารยส์บืทอดกันมาเจ็ดชัว่คนซึง่เคยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็น 

พยานได”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  [๕๒๖] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ พวกฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารย ์

ของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท ไดแ้ก ่ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษี 

เวสสามติร ฤๅษียมตัคค ิฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ 

และฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตรบ์อกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทในเวลานี ้

ขบัตามกลอ่มตามซึง่บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไว ้รวบรวมไว ้กลา่วไดถ้กูตอ้ง 

ตามทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้แมฤ้ๅษีเหลา่นัน้มไีหมทีก่ลา่ว 

อยา่งนีว้า่ พวกเรารู ้พวกเราเห็นพระพรหมนัน้วา่อยูท่ีใ่ด โดยทีใ่ด หรอือยูภ่พใด” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  [๕๒๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ บรรดา 

พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทไมม่เีลยแมส้กัคนเดยีวทีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยาน 

ได ้แมอ้าจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทก็ไมม่เีลยแมส้กัคนเดยีวทีเ่คยเห็นพรหม 

พอจะอา้งเป็นพยานได ้แมป้าจารยข์องอาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทก็ไมม่เีลย 

แมส้กัคนเดยีวทีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้อาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ด ้

ไตรเพททีเ่ป็นอาจารยส์บืทอดกันมาเจ็ดชัว่คนก็ไมม่เีลยแมส้กัคนเดยีวทีเ่คยเห็น 

พรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้พวกฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

ไดแ้กฤ่ๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามติร ฤๅษียมตัคค ิฤๅษี 

อังครีส ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตร ์

บอกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทในเวลานีข้ับตามกลอ่มตามซึง่บทมนตรเ์กา่ 

ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไวร้วบรวมไว ้กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้ง 

ตามทีท่า่นบอกไว ้แมฤ้ๅษีเหลา่นัน้ก็ไมม่เีลยทีก่ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกเรารู ้พวกเรา 

เห็นพระพรหมนัน้วา่อยูท่ีใ่ด โดยทีใ่ด หรอือยูภ่พใด’ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราไมรู่ ้พวกเราไมเ่ห็น แตพ่วกเราแสดงทางเพือ่ความเป็นผู ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ 

อยูร่ว่มกับพระพรหมวา่ ทางนีเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก 

น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ 

  [๕๒๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทถอืวา่เลือ่นลอย๑ มใิชห่รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ด ้

ไตรเพทถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทซึง่ไมรู่ ้

ไมเ่ห็นพรหม แตก่ลับแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมวา่ ‘ทางนีเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได’้ น่ันไมใ่ชฐ่านะทีเ่ป็นไปได”้ 

  [๕๒๙] วาเสฏฐะ ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหมอืนคนตาบอดเขา้แถว 

เกาะหลังกัน คนอยูห่ัวแถว คนอยูก่ลางแถว และคนอยูป่ลายแถวตา่งก็มองไมเ่ห็น 

ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้ชา่งน่าขบขนั ต า่ตอ้ย เหลวไหล ไรส้าระ 

  [๕๓๐] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทมองเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยข์ ึน้ลงเหมอืนคนเหลา่อืน่ 

แตก็่ยังออ้นวอนชืน่ชมประนมมอืนอบนอ้มเดนิเวยีนอยู”่ 

  เขาทลูตอบวา่ “เป็นเชน่นัน้ ทา่นพระโคดม พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทมองเห็นดวง 

จันทรแ์ละดวงอาทติยข์ ึน้ลงเหมอืนคนเหลา่อืน่ แตก็่ยังออ้นวอนชืน่ชมประนมมอื 

นอบนอ้มเดนิเวยีนอยู”่ 

  [๕๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทมองเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยข์ ึน้ลงเหมอืนคนเหลา่อืน่ 

แตก็่ยังออ้นวอนชืน่ชมประนมมอืนอบนอ้มเดนิเวยีนอยู ่พราหมณ์เหลา่นัน้จะ 

สามารถแสดงทางไปอยูร่ว่มกับดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยว์า่ ทางนีเ้ท่านัน้เป็นทาง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เลือ่นลอย (อปฺปาฏหิรีกต ) หมายถงึ เป็นค าทีไ่มม่ปีาฏหิารยิ ์ขาดเหตผุลทีจ่ะจูงใจฝ่ายตรงขา้มใหเ้ชือ่ถอื 

   หรอืยนิยอมได ้[ท.ีส.ีฎกีา(อภนิว.) ๒/๔๒๕/๔๙๓] 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ 

ตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์ดล้ะหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “หามไิด ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ พราหมณ์ผูไ้ด ้

ไตรเพทมองเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยข์ ึน้ลงเหมอืนคนเหลา่อืน่ แตก็่ยังออ้นวอน 

ชืน่ชมประนมมอืนอบนอ้มเดนิเวยีนอยู ่พราหมณ์เหลา่นัน้ไมส่ามารถแสดงทาง 

ไปอยูร่ว่มกับดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์ดว้า่ ทางนีเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิ 

ตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับดวงจันทรแ์ละ 

ดวงอาทติยไ์ด ้

  [๕๓๒] วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ ไมม่พีราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็น 

พรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่อีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็น 

พรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่ปีาจารยข์องอาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทที ่

เคยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่อีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่ป็น 

อาจารยส์บืทอดกันมาเจ็ดชัว่คนซึง่เคยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้พวกฤๅษี 

ผูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท ไดแ้ก ่ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษี 

วามเทวะ ฤๅษีเวสสามติร ฤๅษียมตัคค ิฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ 

ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตรบ์อกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

ในเวลานี้ขบัตามกลอ่มตามซึง่บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไวร้วบรวมไว ้กลา่ว 

ไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้แมฤ้ๅษีเหลา่นัน้ก็ไม่ 

มเีลยทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเรารู ้พวกเราเห็นพระพรหมนัน้วา่อยูท่ีใ่ด โดยทีใ่ด 

หรอือยูภ่พใด’ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราไมรู่ ้พวกเรา 

ไมเ่ห็น แตพ่วกเราแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมวา่ ทางนีเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได’้ 

  [๕๓๓] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เปรยีบดว้ยชายหลงรักหญงิงามแหง่ชนบท 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ด ้

ไตรเพทถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทซึง่ไมรู่ ้

ไมเ่ห็นพรหม แตก่ลับแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมวา่ ‘ทางนีเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได’้ น่ันมใิชฐ่านะทีเ่ป็นไปได ้

เปรยีบดว้ยชายหลงรกัหญงิงามแหง่ชนบท 

  [๕๓๔] วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนชายคนหนึง่ปรารภถงึหญงิสาวอยา่งนี้วา่ 

‘เราปรารถนารักใครห่ญงิงามแหง่ชนบทนี้’ คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอรูจั้กหญงิ 

คนนัน้หรอืวา่เป็นนางกษัตรยิ ์นางพราหมณี นางแพศย ์หรอืนางศทูร’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอรูจั้กหญงิคนนัน้หรอืวา่มชีือ่ ตระกลู 

สงู ต า่ สนัทัด ด า คล ้า หรอืผวิเหลอืง อยูใ่นบา้น นคิม หรอืเมอืงโนน้’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอปรารถนารักใครห่ญงิทีไ่ม ่

รูจั้กทัง้ไมเ่คยเห็นอยา่งนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  [๕๓๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่ 

เลือ่นลอยแน่นอน” 

  [๕๓๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานี้ 

สรปุไดว้า่ ไมม่พีราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่ ี

อาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่ ี

ปาจารยข์องอาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้

ไมม่อีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่ป็นอาจารยส์บืทอดกันมาเจ็ดชัว่คนทีเ่คย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เปรยีบดว้ยคนสรา้งบันได 

เห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ฯลฯ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนี้  

วา่ ‘พวกเราไมรู่ ้พวกเราไมเ่ห็น แตพ่วกเราแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ  

พระพรหมวา่ ทางนีเ้ทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผู ้

เดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ 

  [๕๓๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร  

เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื”  

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ด ้ 

ไตรเพทถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน”  

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทซึง่ไมรู่ ้

ไมเ่ห็นพรหม แตก่ลับแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมวา่ ‘ทางนีเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได’้ น่ันมใิชฐ่านะทีเ่ป็นไปได”้  

เปรยีบดว้ยคนสรา้งบนัได 

  [๕๓๘] วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนบรุษุท าบันไดทีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่เพือ่ข ึน้ 

ปราสาท คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอจะท าบันไดขึน้ปราสาท เธอรูจั้กปราสาทนัน้ 

หรอืวา่ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก ทศิใต ้ทศิตะวนัตก หรอืทศิเหนอื มขีนาดสงู ต า่ 

หรอืปานกลาง’ เมือ่ถกูถามอยา่งนีเ้ขาจะตอบวา่ ‘ยังไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่  

‘เธอจะท าบันไดขึน้ปราสาททีย่ังไมเ่คยรูจั้กทัง้ไมเ่คยเห็นอยา่งนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  [๕๓๙] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร  

เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่ 

เลือ่นลอยแน่นอน” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เปรยีบดว้ยแมน่ ้าอจริวด ี

  [๕๔๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานี้ 

สรปุไดว้า่ ไมม่พีราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่ ี

อาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ไมม่ ี 

ปาจารยข์องอาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่คยเห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้ 

ไมม่อีาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีเ่ป็นอาจารยส์บืทอดกันมาเจ็ดชัว่คนซึง่เคย 

เห็นพรหมพอจะอา้งเป็นพยานได ้พวกฤๅษีผูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ด ้ 

ไตรเพท ไดแ้ก ่ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามติร ฤๅษี  

ยมตัคค ิฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารัทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภค ุซึง่ 

เป็นผูผ้กูมนตรบ์อกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทในเวลานีข้บัตามกลอ่มตาม  

ซึง่บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นขบัไวก้ลอ่มไวร้วบรวมไว ้กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้ 

บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้แมฤ้ๅษีเหลา่นัน้ก็ไมม่เีลยทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวก  

เรารู ้พวกเราเห็นพรหมนัน้วา่อยูท่ีใ่ด โดยทีใ่ด หรอือยูภ่พใด’ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท  

เหลา่นัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกเราไมรู่ ้พวกเราไมเ่ห็น แตพ่วกเราแสดงทางเพือ่ 

ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมวา่ ทางนี้เทา่นัน้เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป  

เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมได’้ 

  [๕๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร  

เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทก็ถอืวา่เลือ่นลอยมใิชห่รอื”  

  เขาทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ภาษิตของพราหมณ์ผูไ้ด ้ 

ไตรเพทก็ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทซึง่ไมรู่ ้

ไมเ่ห็นพรหม แตก่ลับแสดงทางเพือ่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมวา่ ‘ทางนีเ้ทา่นัน้ 

เป็นทางตรง เป็นทางเดนิตรงไป เป็นทางน าออก น าผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับพระพรหมได’้ น่ันมใิชฐ่านะทีเ่ป็นไปได ้

เปรยีบดว้ยแมน่ า้อจริวด ี

  [๕๔๒] วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าอจริวดมีนี ้าเต็มเสมอฝ่ัง นกกา(กม้)  

ดืม่กนิได ้ชายคนหนึง่ตอ้งการจะขา้มฝ่ัง แสวงหาฝ่ัง ไปถงึฝ่ัง ประสงคจ์ะขา้ม เขา  

ยนือยูท่ีฝ่ั่งนีต้ะโกนเรยีกฝ่ังโนน้วา่ ‘ฝ่ังโนน้จงเลือ่นมาฝ่ังนี ้ๆ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เปรยีบดว้ยแมน่ ้าอจริวด ี

  [๕๔๓] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

เพราะเหตทุีช่ายผูนั้น้รอ้งเรยีก ออ้นวอน ปรารถนา หรอืสรรเสรญิ ฝ่ังโนน้ของแมน่ ้า 

อจริวดจีะเลือ่นมายังฝ่ังนีไ้ดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  [๕๔๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน วาเสฏฐะ การที ่

พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทละธรรมทีท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์๑ กลับไปถอืเอาธรรมทีไ่มท่ าให ้

เป็นพราหมณ์มาประพฤต ิกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเรารอ้งเรยีกพระอนิทร ์รอ้งเรยีก 

พระจันทร ์รอ้งเรยีกพระพริณุ รอ้งเรยีกพระอสีาน รอ้งเรยีกพระปชาบด ีรอ้งเรยีก 

พระพรหม รอ้งเรยีกพระมหทิธิ’์ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้ 

ละธรรมทีท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์ กลับไปถอืเอาธรรมทีไ่มท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์มา 

ประพฤต ิหลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม เพราะการเรยีกรอ้ง 

การออ้นวอน การปรารถนา หรอืการสรรเสรญิ น่ันมใิชฐ่านะทีจ่ะเป็นไปได ้

  [๕๔๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าอจริวดมี ี

น ้าเต็มเสมอฝ่ัง นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้ชายคนหนึง่ตอ้งการขา้มไปฝ่ังโนน้ แตก่ลับเอา 

เชอืกเหนยีวมัดแขนไพลห่ลังแน่นหนาอยูท่ีฝ่ั่งนี ้วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

ชายคนนัน้จะขา้มแมน่ ้าอจริวดไีดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  [๕๔๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน วาเสฏฐะ กามคณุ๒ ๕ 

ตอ่ไปนี ้ในวนัิยของพระอรยิะเรยีกวา่ ขือ่คาบา้ง เครือ่งจองจ าบา้ง กามคณุ ๕ 

อะไรบา้ง คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยตา อันน่าปรารถนารักใครพ่อใจ ชวนใหรั้ก ชกัให ้

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัด เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยห ูอันน่าปรารถนารักใครพ่อใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยจมกู อันน่าปรารถนารักใครพ่อใจ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์ (พฺราหฺมณการกา) ในทีน่ีห้มายถงึ ศลี ๕ ศลี ๑๐ และกศุลกรรมบถ ๑๐ (ท.ีส.ีอ. 

   ๕๔๔-๕๔๕/๓๓๕) 

๒ กาม (สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความใคร)่ และ คณุ (เครือ่งผกูพันหรอืพันธนาการ) [ท.ีส.ีอ. ๕๔๖/๓๓๕] ฉะนัน้ 

   กามคณุ จงึหมายถงึสิง่ทีผ่กูพันสัตวไ์วค้อืกาม ไดแ้ก ่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เปรยีบดว้ยแมน่ ้าอจริวด ี

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด รสทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยลิน้ อันน่าปรารถนารักใคร ่

พอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยกาย อันน่า 

ปรารถนารักใครพ่อใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  วาเสฏฐะ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทผูก้ าหนัด สยบ หมกมุน่ มองไมเ่ห็นโทษ ไมม่ ี

ปัญญาทีจ่ะสลัดออก บรโิภคกามคณุ ๕ อยา่งนีอ้ยู ่การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

ละธรรมทีท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์ กลับไปถอืเอาธรรมทีไ่มท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์มา 

ประพฤต ิก าหนัด สยบ หมกมุน่ มองไมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาทีจ่ะสลัดออก บรโิภค 

กามคณุ ๕ อยู ่ตดิตรวนคอืกาม หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม 

น่ันมใิชฐ่านะทีจ่ะเป็นไปได ้

  [๕๔๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าอจริวดมี ี

น ้าเต็มเสมอฝ่ัง นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้ชายคนหนึง่ตอ้งการขา้มไปฝ่ังโนน้ แตก่ลับนอน 

คลมุโปงอยูท่ีฝ่ั่งนี ้วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ชายคนนัน้จะขา้มแมน่ ้า 

อจริวดไีดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  [๕๔๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน วาเสฏฐะ นวิรณ์ ๕ 

ตอ่ไปนี ้ในวนัิยของพระอรยิะเรยีกวา่ เครือ่งหน่วงเหนีย่วบา้ง เครือ่งกางกัน้บา้ง 

เครือ่งรัดรงึบา้ง เครือ่งตรงึตราบา้ง นวิรณ์ ๕ อะไรบา้ง คอื กามฉันทะ พยาบาท 

ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ และวจิกิจิฉา วาเสฏฐะ นวิรณ์ ๕ เหลา่นีแ้ล ในวนัิย 

ของพระอรยิะเรยีกวา่ เครือ่งหน่วงเหนีย่วบา้ง เครือ่งกางกัน้บา้ง เครือ่งรัดรงึบา้ง 

เครือ่งตราตรงึบา้ง” 

  [๕๔๙] วาเสฏฐะ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทถกูนวิรณ์ ๕ เหลา่นีแ้ลหน่วงเหนีย่ว 

กางกัน้ รัดรงึ ตรงึเอาไวแ้ลว้ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทละธรรมทีท่ าใหเ้ป็น 

พราหมณ์ กลับไปถอืเอาธรรมทีไ่มท่ าใหเ้ป็นพราหมณ์มาประพฤต ิถกูนวิรณ์ ๕ 

หน่วงเหนีย่ว กางกัน้ รัดรงึ ตรงึเอาไว ้หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่ม 

กับพรหม น่ันมใิชฐ่านะทีจ่ะเป็นไปได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เรือ่งทีต่รัสเทยีบเคยีงระหวา่งพรหมกับพราหมณ์ 

 

เร ือ่งทีต่รสัเทยีบเคยีงระหวา่งพรหมกบัพราหมณ์ 

  [๕๕๐] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

เธอเคยไดย้นิพราหมณ์ผูแ้กผู่เ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์ลา่ววา่อยา่งไร พรหม 

มเีครือ่งเกาะเกีย่ว(ภรรยา) หรอืไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พรหมคดิจองเวรหรอืไมค่ดิจองเวร” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมค่ดิจองเวร ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พรหมคดิเบยีดเบยีนหรอืไมค่ดิเบยีดเบยีน” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมค่ดิเบยีดเบยีน ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พรหมมจีติเศรา้หมองหรอืมจีติไมเ่ศรา้หมอง” 

  เขาทลูตอบวา่ “มจีติไมเ่ศรา้หมอง ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พรหมบังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไดห้รอืบังคับจติ 

ใหอ้ยูใ่นอ านาจไมไ่ด”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์ 

ผูไ้ดไ้ตรเพทมเีครือ่งเกาะเกีย่วหรอืไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว” 

  เขาทลูตอบวา่ “มเีครือ่งเกาะเกีย่ว ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์คดิจองเวรหรอืไมค่ดิจองเวร” 

  เขาทลูตอบวา่ “คดิจองเวร ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์คดิเบยีดเบยีนหรอืไมค่ดิเบยีดเบยีน” 

  เขาทลูตอบวา่ “คดิเบยีดเบยีน ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์มจีติเศรา้หมองหรอืมจีติไมเ่ศรา้ 

หมอง” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เรือ่งทีต่รัสเทยีบเคยีงระหวา่งพรหมกับพราหมณ์ 

  เขาทลูตอบวา่ “มจีติเศรา้หมอง ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไดห้รอืบังคับ 

จติใหอ้ยูใ่นอ านาจไมไ่ด”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  [๕๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานีส้รปุไดว้า่ พราหมณ์ผู ้

ไดไ้ตรเพทยังมเีครือ่งเกาะเกีย่ว แตพ่รหมไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว ดังนัน้ จะเปรียบ 

เทยีบพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีย่ังมเีครือ่งเกาะเกีย่วกับพรหมผูไ้มม่เีครือ่งเกาะเกีย่วได ้

ละหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท 

เหลา่นัน้ซึง่ยังมเีครือ่งเกาะเกีย่ว หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม 

ผูไ้มม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว น่ันมใิชฐ่านะทีจ่ะเป็นไปได ้วาเสฏฐะ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทยังคดิ 

จองเวร แตพ่รหมไมค่ดิจองเวร ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีย่ังคดิ 

จองเวรกับพรหมผูไ้มค่ดิจองเวรไดล้ะหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทยังคดิเบยีดเบยีน แต ่

พรหมไมค่ดิเบยีดเบยีน ดงันัน้ จะเปรยีบเทยีบพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีย่ังคดิ 

เบยีดเบยีนกับพรหมผูไ้มค่ดิเบยีดเบยีนไดล้ะหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทยังมจีติเศรา้หมอง แต ่

พรหมมจีติไมเ่ศรา้หมอง ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีย่ังมจีติ 

เศรา้หมองกับพรหมผูม้จีติไมเ่ศรา้หมองไดล้ะหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

เรือ่งทีต่รัสเทยีบเคยีงระหวา่งพรหมกับพราหมณ์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทยังบังคับจติใหอ้ยูใ่น 

อ านาจไมไ่ด ้แตพ่รหมบังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบพราหมณ์ผู ้

ไดไ้ตรเพททีย่ังบังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไมไ่ดก้ับพรหมผูบ้ังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้

ละหรอื” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันไมไ่ด ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีพ่ราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพททีย่ัง 

บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไมไ่ด ้หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมผู ้

บังคับจติอยูใ่นอ านาจได ้น่ันมใิชฐ่านะทีเ่ป็นไปได ้

  [๕๕๒] วาเสฏฐะ พราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทเหลา่นัน้จมลงแลว้ก็ยังจะจมอยูต่อ่ไป 

ในโลกนี ้เมือ่จมแลว้ ก็ถงึความยอ่ยยับ แตก็่ยังเขา้ใจวา่ ตนขา้มไปไดง้า่ย ๆ ดังนัน้ 

เราจงึเรยีกไตรเพทของพราหณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทวา่ ป่าใหญค่อืไตรเพทบา้ง ดงกนัดารคอื 

ไตรเพทบา้ง ความพนิาศคอืไตรเพทบา้ง” 

  [๕๕๓] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้วาเสฏฐมาณพกราบทลูวา่ “ทา่น 

พระโคดม ขา้พระองคไ์ดฟั้งมาวา่ พระสมณโคดมทรงทราบทางไปเพือ่ความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับพระพรหม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสยอ้นถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร หมู่ 

บา้นมนสากฏะอยูใ่กลแ้คน่ี ้ไมไ่กลไปจากนีใ้ชไ่หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เป็นเชน่นัน้ ทา่นพระโคดม” 

  [๕๕๔] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คน 

ทีเ่ตบิโตมาในหมูบ่า้นมนสากฏะนี ้เมือ่ถกูถามถงึทางไปหมูบ่า้นมนสากฏะทีเ่ขาเพิง่ 

จะออกมา มหีรอืทีเ่ขาจะชกัชา้หรอืรรีออยู”่ 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมช่กัชา้หรอืรรีอเลย ทา่นพระโคดม เพราะเขาเตบิโตมาในหมู ่

บา้นมนสากฏะ จงึรูห้นทางในหมูบ่า้นไดเ้ป็นอยา่งด”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ ผูท้ีเ่ตบิโตมาในหมูบ่า้นมนสากฏะถกูถาม 

ถงึทางไปหมูบ่า้นนัน้ก็ยังอาจจะชกัชา้หรอืรรีออยูบ่า้ง แต(่เรา)ตถาคตถกูถามถงึ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ทรงแสดงทางไปพรหมโลก 

พรหมโลกหรอืขอ้ปฏบิัตทิีพ่าไปพรหมโลก จะไมช่กัชา้หรอืรรีอเลย เพราะเรารูจั้ก 

พรหมโลกและขอ้ปฏบิัตทิีพ่าไปพรหมโลก อกีทัง้รูว้า่ พรหมปฏบิัตอิยา่งไรจงึไดเ้ขา้ 

ถงึพรหมโลก” 

  [๕๕๕] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้วาเสฏฐมาณพกราบทลูวา่ “ทา่น 

พระโคดม ขา้พระองคไ์ดฟั้งมาวา่ พระสมณโคดมทรงแสดงทางไปเพือ่ความเป็นผูอ้ยู่ 

รว่มกับพระพรหม ขา้พระองคข์อวโรกาส ขอทา่นพระโคดมโปรดแสดงทางไปเพือ่ 

ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหม โปรดอนุเคราะหช์มุชนพราหมณ์ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงฟัง จงตัง้ใจใหด้ ีเราจะ 

กลา่ว” 

  เขาทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ทรงแสดงทางไปพรหมโลก 

  [๕๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วาเสฏฐะ ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๑ (พงึน าขอ้ความเต็มในสามัญญผลสตูร 

มาใสไ่วใ้นทีน่ี)้ ภกิษุชือ่วา่สมบรูณ์ดว้ยศลีเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ เมือ่ภกิษุนัน้พจิารณา 

เห็นนวิรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ยอ่มเกดิความเบกิบานใจ เมือ่เบกิบานใจก็ยอ่มเกดิปีต ิ

เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บความสขุ เมือ่มคีวามสขุ จติยอ่ม 

ตัง้มั่น 

  ภกิษุนัน้มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  วาเสฏฐะ กรรมทีท่ าพอประมาณในเมตตาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลอบรมแลว้ 

อยา่งนีจ้ะไมเ่หลอือยูใ่นรปูาวจรและอรปูาวจร เปรยีบเหมอืนคนเป่าสงัขผ์ูแ้ข็งแรงพงึ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเต็มเหมอืนในสามัญญผลสูตร ขอ้ ๑๙๔-๒๑๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ทรงแสดงทางไปพรหมโลก 

ใหผู้อ้ ืน่ไดย้นิตลอดทัง้ ๔ ทศิไดโ้ดยไมย่าก วาเสฏฐะ นีแ้ลเป็นทางไปเพือ่ความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม 

  ยังมอีกี วาเสฏฐะ ภกิษุมกีรณุาจติ ฯลฯ มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ป 

ตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน เบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ป 

ตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไม่ 

มขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  วาเสฏฐะ กรรมทีท่ าพอประมาณในอเุบกขาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลอบรมแลว้อยา่ง 

นี ้จะไมเ่หลอือยูใ่นรปูาวจรและอรปูาวจร เปรยีบเหมอืนคนเป่าสงัขผ์ูแ้ข็งแรงพงึให ้

ผูอ้ืน่ไดย้นิตลอดทัง้ ๔ ทศิไดโ้ดยไมย่าก วาเสฏฐะ นีแ้ลเป็นทางไปเพือ่ความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับพรหม 

  [๕๕๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

ภกิษุผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีจ้ะมเีครือ่งเกาะเกีย่วหรอืไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “คดิจองเวรหรอืไมค่ดิจองเวร” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมค่ดิจองเวร ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “คดิเบยีดเบยีนหรอืไมค่ดิเบยีดเบยีน” 

  เขาทลูตอบวา่ “ไมค่ดิเบยีดเบยีน ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มจีติเศรา้หมองหรอืมจีติไมเ่ศรา้หมอง” 

  เขาทลูตอบวา่ “มจีติไมเ่ศรา้หมอง ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไดห้รอืบังคับจติใหอ้ยู ่

ในอ านาจไมไ่ด”้ 

  เขาทลูตอบวา่ “บังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้ทา่นพระโคดม” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

ทรงแสดงทางไปพรหมโลก 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ ทีก่ลา่วมานี้สรปุไดว้า่ ภกิษุไมม่เีครือ่ง 

เกาะเกีย่ว พรหมก็ไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบภกิษุผูไ้มม่เีครือ่ง 

เกาะเกีย่วกับพรหมผูไ้มม่เีครือ่งเกาะเกีย่วไดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีภ่กิษุนัน้ผูไ้มม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว 

หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมผูไ้มม่เีป็นเครือ่งเกาะเกีย่ว น่ัน 

เป็นฐานะทีเ่ป็นไปได ้

  [๕๕๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วาเสฏฐะ ภกิษุไมค่ดิจองเวร พรหมก็ไม ่

คดิจองเวร ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบภกิษุผูไ้มค่ดิจองเวรกับพรหมผูไ้มค่ดิจองเวรไดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุไมค่ดิเบยีดเบยีน พรหมก็ไมค่ดิเบยีดเบยีน 

ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบภกิษุผูไ้มค่ดิเบยีดเบยีนกับพรหมผูไ้มค่ดิเบยีดเบยีนไดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุมจีติไมเ่ศรา้หมอง พรหมก็มจีติไมเ่ศรา้ 

หมอง ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบภกิษุผูม้จีติไมเ่ศรา้หมองกับพรหมผูม้จีติไมเ่ศรา้หมอง 

ไดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุบังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้พรหมก็บังคับ 

จติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้ดังนัน้ จะเปรยีบเทยีบภกิษุผูบ้ังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจไดก้ับ 

พรหมผูบ้ังคับจติใหอ้ยูใ่นอ านาจได ้ไดไ้หม” 

  เขาทลูตอบวา่ “เปรยีบเทยีบกันได ้ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ วาเสฏฐะ การทีภ่กิษุนัน้ผูบ้ังคับจติใหอ้ยูใ่น 

อ านาจได ้หลังจากตายแลว้จะถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมผูบ้ังคับจติใหอ้ยูใ่น 

อ านาจได ้น่ันเป็นฐานะทีเ่ป็นไปได”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค [๑๓.เตวชิชสตูร] 

มาณพทัง้สองประกาศตนเป็นอบุาสก 

 

มาณพท ัง้สองประกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๕๕๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้วาเสฏฐมาณพกับภารัทวาชมาณพ 

ไดก้ราบทลูวา่“ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก  

ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่  

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได ้ขา้พระองคทั์ง้สองนีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและ  

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ  

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

เตวชิชสตูรที ่๑๓ จบ 

สลีขนัธวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

      ๑. พรหมชาลสตูร  ๒. สามัญญผลสตูร 

      ๓. อัมพัฏฐสตูร  ๔. โสณทัณฑสตูร 

      ๕. กฏูทันตสตูร  ๖. มหาลสิตูร 

      ๗. ชาลยิสตูร   ๘. มหาสหีนาทสตูร 

      ๙. โปฏฐปาทสตูร         ๑๐. สภุสตูร. 

             ๑๑. เกวัฏฏสตูร         ๑๒. โลหจิจสตูร 

          ๑๓. เตวชิชสตูร 

สลีขนัธวรรค จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๙ สตุตันตปิฎกที ่๐๑ ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๙ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 09    

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm 

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

และ ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ ธัมมปกาสนิ“ี ผูต้รวจทาน 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  นี ้ไดถ้กูเริม่อัพโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2558 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

และ  info@thepathofpurity.com  

 

 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm
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