
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๑ สตุตันตปิฎกที ่๐๓ ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

๑. ปาฏกิสตูร 

วา่ดว้ยนกับวชเปลอืยชือ่ปาฏกิบตุร 

เร ือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนุกัขตัตะ 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีน่คิมของชาวมัลละชือ่อนุปิยะในแควน้ 

มัลละ ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จ 

เขา้ไปยังอนุปิยนคิมเพือ่บณิฑบาต ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ “ยังเชา้ 

เกนิไปทีจ่ะเขา้ไปยังอนุปิยนคิมเพือ่บณิฑบาต ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาภัคควโคตร 

ปรพิาชกถงึอารามของเขา” 

  [๒] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาภัคควโคตรปรพิาชกถงึอาราม 

ของเขา ภัคควโคตรปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดเสด็จเขา้มาเถดิ ขอรับเสด็จพระผูม้พีระภาค นาน ๆ 

พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมา ณ ทีน่ี ้ขอพระผูม้พีระภาคประทับบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาด 

ไวแ้ลว้เถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึพระอานนท ์(ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

  พระผูม้พีระภาคประทับบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ฝ่ายภัคควโคตรปรพิาชกก็เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรแหง่ใดแหง่หนึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หลายวนัมาแลว้ 

สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร (โอรสของเจา้ลจิฉว)ี ไดม้าหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ไดบ้อก 

ขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นภัคควะ บัดนี ้ขา้พเจา้บอกคนืพระผูม้พีระภาคแลว้ ขา้พเจา้ 

ไมอ่ยูอ่ทุศิพระผูม้พีระภาค’ เรือ่งทีส่นัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร กลา่วแลว้นัน้เป็นจรงิหรอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภัคควะ เรือ่งทีส่นัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร กลา่วแลว้ 

น่ันเป็นจรงิ 

  [๓] เมือ่หลายวนัมาแลว้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดเ้ขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู่ 

ไหวเ้รา แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บัดนี้ 

ขา้พระองคข์อบอกคนืพระผูม้พีระภาค ขา้พระองคจั์กไมอ่ยูอ่ทุศิพระผูม้พีระภาค’ 

  เมือ่เขากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่วกับสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร วา่ ‘สนัุกขตัตะ 

เราไดก้ลา่วกับเธอบา้งหรอืวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ เธอจงอยูอ่ทุศิเรา’ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘ก็หรอืเธอไดก้ลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กอยู ่

อทุศิพระผูม้พีระภาค’ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘สนัุกขตัตะ จรงิ ๆ แลว้ เราไมไ่ดก้ลา่วกับเธอเลยวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ 

เธอจงอยูอ่ทุศิเรา’ ทัง้เธอก็ไมไ่ดก้ลา่วกับเราเลยวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

จักอยูอ่ทุศิพระผูม้พีระภาค’ โมฆบรุษุ เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอเป็นใคร จะบอกคนืใคร 

โมฆบรุษุ เธอจงดเูถดิวา่ ‘การพดูเชน่นี ้เป็นความผดิของเธอมากเพยีงไร’ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

  [๔] ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แตพ่ระผูม้พีระภาคมไิดท้รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษยแ์กข่า้พระองคเ์ลย’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เราไดก้ลา่วกับเธอบา้งหรอืวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ เธอจงอยู ่

อทุศิเรา เราจักแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยแ์กเ่ธอ’ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘หรอืวา่ เธอไดก้ลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กอยู ่

อทุศิพระผูม้พีระภาค (ถา้)พระผูม้พีระภาคจักแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษยแ์กข่า้พระองค’์ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘สนัุกขตัตะ จรงิ ๆ แลว้ เราไมไ่ดก้ลา่วกับเธอเลยวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ 

เธอจงอยูอ่ทุศิเรา เราจักแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยแ์กเ่ธอ’ 

ทัง้เธอก็ไมไ่ดก้ลา่วกับเราเลยวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กอยูอ่ทุศิพระ 

ผูม้พีระภาค’ (ถา้)พระผูม้พีระภาคจักแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของ 

มนุษยแ์กข่า้พระองค’์ โมฆบรุษุ เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอเป็นใคร จะบอกคนืใคร สนัุกขตัตะ 

เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เราจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์

หรอืไมแ่สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยก็์ตาม ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ก้ระท าตามหรอื(ไม)่’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคจ์ะทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษย ์หรอืไมแ่สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยก็์ตาม ธรรมที ่

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ก้ระท าตาม 

พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘สนัุกขตัตะ จรงิ ๆ แลว้ เราจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนอืธรรมดาของมนุษย ์

หรอืไมแ่สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยก็์ตาม ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ก้ระท าตาม สนัุกขตัตะ เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

การทีเ่ราแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยจ์ะกอ่ผลอะไรไดเ้ลา่ โมฆ- 

บรุษุ เธอจงดเูถดิวา่ ‘การพดูเชน่นีเ้ป็นความผดิของเธอมากเพยีงไร’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

  [๕] ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคมไิดป้ระกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลก๑ แกข่า้พระองคเ์ลย’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เราไดก้ลา่วกับเธอบา้งหรอืวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ เธอจงอยู ่

อทุศิเรา เราจักประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกแกเ่ธอ’ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘สนัุกขตัตะ ก็หรอืเธอไดก้ลา่วกับเราอยา่งนี้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

จักอยูอ่ทุศิพระผูม้พีระภาค (ถา้)พระผูม้พีระภาคจักประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกแกข่า้พระองค’์ 

  ‘หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘สนัุกขตัตะ จรงิ ๆ แลว้ เราไมไ่ดก้ลา่วกับเธอเลยวา่ ‘มาเถดิ สนัุกขตัตะ 

เธอจงอยูอ่ทุศิเรา เราจักประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกแกเ่ธอ’ ทัง้เธอก็ไม ่

ไดก้ลา่วกับเราเลยวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กอยูอ่ทุศิพระผูม้พีระภาค 

(ถา้)พระผูม้พีระภาคจักทรงประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกแกข่า้พระองค’์ 

โมฆบรุษุ เมือ่เป็นเชน่นี้ เธอเป็นใคร จะบอกคนืใคร สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่ 

อยา่งไร เราจะประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก หรอืไมป่ระกาศทฤษฎวีา่ดว้ย 

ตน้ก าเนดิของโลกก็ตาม ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

แกผู่ก้ระท าตามหรอื(ไม)่’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคจ์ะทรงประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

หรอืไมป่ระกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกก็ตาม ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ก้ระท าตาม พระพทุธเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ในทีน่ีห้มายถงึทฤษฎทีีก่ลา่วถงึการเกดิขึน้ของโลกวา่ ‘นีเ้ป็นดนิแดน 

   เริม่ตน้ของโลก’ (ท.ีปา.อ. ๕/๓, ท.ีปา.ฏกีา ๕/๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

  สนัุกขตัตะ จรงิ ๆ แลว้ เราจะประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

หรอืไมป่ระกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกก็ตาม ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ก้ระท าตาม เมือ่เป็นเชน่นี ้การทีเ่ราประกาศ 

ทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก จักกอ่ผลอะไรไดเ้ลา่ โมฆบรุษุ เธอจงดเูถดิวา่ 

‘การพดูเชน่นีเ้ป็นความผดิของเธอมากเพยีงไร’ 

  [๖] สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิเราทีว่ชัชคีาม๑ดว้ยเหตผุลหลายอยา่งวา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๒’ สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิเราทีว่ชัชคีามดว้ยเหตผุล 

หลายอยา่ง อยา่งนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชัชคีาม หมายถงึกรงุเวสาลซี ึง่เป็นทีป่ระทับของเจา้วัชช ี(ท.ีปา.อ. ๖/๓) 

๒ พทุธคณุทัง้ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส, เพราะหักซีก่ าแหง่ 

   สังสาระ คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

  ๓. ชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ วชิชา ไดแ้ก ่วชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนี ้วชิชา ๓ คอื 

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความหย่ังรูท้ีท่ าใหร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความหย่ังรูจุ้ต(ิตาย) และ 

   อบัุต(ิเกดิ) ของสัตว ์(๓) อาสวักขยญาณ ความหย่ังรูท้ ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ 

   ญาณทีเ่ป็นตัววปัิสสนา (๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง ๆ (๔) ทพิพโสต 

   หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิญาณ ปรชีาก าหนดรูจ้ติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความหย่ังรูท้ีท่ าใหร้ะลกึ 

   ชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์หรอืเรยีกวา่จุตปูปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความหย่ังรูท้ ีท่ าใหส้ิน้ 

   อาสวะ จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสัมปทา ความถงึพรอ้มแหง่ศลี (๒) อนิทรยีสังวร การส ารวมอนิทรยี ์

   (๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความรูจั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีร 

   เป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา (๖) มหีริ ิ(๗) มโีอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีร 

   (๑๐) มสีตมิั่นคง (๑๑) มปัีญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตตุถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่เสด็จไปด ีเพราะทรงด าเนนิรดุหนา้ไปไม่หวนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ และยังม ี

   อรรถวา่ ตรัสไวด้ ีเพราะทรงกลา่วค าทีค่วรในฐานะทีค่วร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนัุกขตัตะ 

  สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิพระธรรมทีว่ชัชคีามดว้ยเหตผุลหลายอยา่ง 

วา่ ‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ย 

ตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูน 

พงึรูเ้ฉพาะตน’ สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิพระธรรมทีว่ชัชคีามดว้ยเหตผุล 

หลายอยา่ง อยา่งนีแ้ล 

  สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิพระสงฆท์ีว่ชัชคีามดว้ยเหตผุลหลายอยา่ง 

วา่ ‘พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง 

ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่๘ บคุคล พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี้ 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่าร 

ท าอัญชล ีเป็นเนือ้นาบญุอันยอดเยีย่มของโลก สนัุกขตัตะ เธอเคยกลา่วสรรเสรญิ 

พระสงฆท์ีว่ชัชคีามดว้ยเหตผุลหลายอยา่ง อยา่งนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

  ๕. ชือ่วา่รูแ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิโลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความดับโลก 

   (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอื สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนทีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์

   อมนุษย ์สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายตา่ง ๆ 

  ๗. ชือ่วา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษยด์ว้ย 

   ประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชน์ในโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิในสวรรค ์

   กลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดาร คอืความเกดิ 

  ๘. ชือ่วา่เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์อง แลว้สอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  ๙. ชือ่วา่เป็นพระผูม้พีระภาคเพราะ(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) ทรงคลายตัณหา 

   ในภพทัง้ ๓ (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจัย ๔ 

   เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘) 

  อนึง่ พระพทุธคณุนี ้ทา่นแบง่เป็น ๑๐ ประการ โดยแยกขอ้ ๖ เป็น ๒ ประการ คอื (๑) เป็นผู ้

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

๑ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลาทุกโอกาส 

   บรรลเุมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่โกรักขตัตยิะ 

  สนัุกขตัตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตอืนเธอ จักมผีูด้า่วา่เธอไดว้า่ ‘สนัุกขตัตะ 

ลจิฉวบีตุร ไมส่ามารถประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมได ้เมือ่ไมส่ามารถ 

ประพฤตไิด ้ไดบ้อกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ’์ สนัุกขตัตะ จักมผีูด้า่วา่เธอ 

อยา่งนีแ้ล ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เมือ่ถกูเราวา่กลา่วอยา่งนี้ ไดห้นไีปจาก 

ธรรมวนัิยนีแ้ลว้ เหมอืนผูค้วรเกดิในอบายกลับไปตกนรก ฉะนัน้ 

เร ือ่งนกับวชเปลอืยชือ่โกรกัขตัตยิะ 

  [๗] ภัคควะ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีน่คิมของชาวถลู ูชือ่อตุตรกา ในชมุชนชาวถลู ู

ครัน้ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร มสีนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เป็น 

ปัจฉาสมณะ๑ เขา้ไปยังอตุตรกานคิมเพือ่บณิฑบาต สมัยนัน้ มนัีกบวชเปลอืย 

ชือ่โกรักขตัตยิะ ประพฤตอิยา่งสนัุข คอื คลานไปดว้ยขอ้ศอกและเขา่กนิอาหาร 

ทีก่องบนพืน้ดนิดว้ยปาก สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดเ้ห็นเขาแลว้ จงึไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ ‘สมณะคลานไปดว้ยขอ้ศอกและเขา่ กนิอาหารทีก่องบนพืน้ดนิดว้ยปาก 

เป็นพระอรหันตช์ัน้ด’ี 

  ครัง้นัน้ เราไดรู้ค้วามร าพงึของสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดว้ยใจ จงึกลา่วกับ 

สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร วา่ ‘โมฆบรุษุ แมค้นเชน่เธอก็ยังปฏญิาณตนวา่เป็นสมณะ 

ศากยบตุรอยูห่รอื’ 

  เขาไดก้ลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไฉนพระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีก 

ขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘โมฆบรุษุ แมค้นเชน่เธอก็ยังปฏญิาณตนวา่เป็นสมณะศากย- 

บตุรอยูห่รอื’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เธอไดเ้ห็นนักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะนี ้ผูป้ระพฤตอิยา่งสนัุข 

คลานไปดว้ยขอ้ศอกและเขา่ กนิอาหารทีก่องบนพืน้ดนิดว้ยปากแลว้ ไดม้คีวามคดิ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปจัฉาสมณะ หมายถงึพระตดิตาม คอื คอยตดิตามรับใช ้(ข.ุอ.ุอ. ๗๗/๔๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่โกรักขตัตยิะ 

ดังนีว้า่ ‘สมณะทีค่ลานไปดว้ยขอ้ศอกและเขา่ กนิอาหารทีก่องบนพืน้ดนิดว้ยปาก 

เป็นพระอรหันตช์ัน้ด’ี มใิชห่รอื’ 

  ‘ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ ก็พระผูม้พีระภาคยังทรงหวงความเป็นพระอรหันตอ์ยูห่รอื’ 

  ‘โมฆบรุษุ เรามไิดห้วงความเป็นพระอรหันตเ์ลย แตเ่ธอไดเ้กดิความเห็นชัว่ 

นีข้ ึน้ เธอจงละความเห็นชัว่นัน้เสยี ความเห็นชัว่นัน้อยา่ไดม้เีพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

แกเ่ธอตลอดกาลนานเลย สนัุกขตัตะ นักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะ ทีเ่ธอเขา้ใจวา่เป็น 

สมณะผูเ้ป็นพระอรหันตช์ัน้ดนัีน้ อกี ๗ วนั จักตายดว้ยโรคอลสกะ๑ แลว้จักไปเกดิ 

ในหมูอ่สรูชือ่กาลกัญชกิา๒ ซึง่ต า่ตอ้ยกวา่หมูอ่สรูทกุประเภท และคนจักน าศพนัน้ 

ไปทิง้ทีป่่าชา้ชือ่วรีณัตถัมภกะ ถา้เธอประสงคจ์ะรู ้พงึเขา้ไปหานักบวชเปลอืยโกรัก- 

ขตัตยิะแลว้ถามวา่ ‘ทา่นโกรักขตัตยิะ ทา่นทราบคตขิองตนหรอื’ เป็นไปไดท้ีเ่ขาจัก 

ตอบวา่ ‘ทา่นสนัุกขตัตะ เราทราบคตขิองเรา คอืจะไปเกดิในหมูอ่สรูชือ่กาลกญัชกิา 

ซึง่ต า่ตอ้ยกวา่หมูอ่สรูทกุประเภท’ 

  ภัคควะ ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดเ้ขา้ไปหานักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะ 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดพ้ดูกับนักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะดงันีว้า่ ‘ทา่นโกรักขตัตยิะ พระ 

สมณโคดมพยากรณ์วา่’ อกี ๗ วนั โกรักขตัตยิะจักตายดว้ยโรคอลสกะ แลว้จักไป 

เกดิในหมูอ่สรูชือ่กาลกัญชกิา ซึง่ต า่ตอ้ยกวา่หมูอ่สรูทกุประเภท และคนจักน า 

ศพนัน้ไปทิง้ทีป่่าชา้ชือ่วรีณัตถัมภกะ’ ทา่นโกรักขตัตยิะควรกนิอาหารแตพ่อสมควร 

และดืม่น ้าแตพ่อสมควร เพือ่ท าใหค้ าพดูของพระสมณโคดมผดิไป’ 

  [๘] ภัคควะ ตอนนัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไมเ่ชือ่ตถาคต จงึนับวนัและคนื 

ตลอด ๗ วนั โดยเริม่จากวนัทีล่ว่งไป ๑ วนั ๒ วนั ตอ่มา ถงึวนัที ่๗ นักบวชเปลอืย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โรคอลสกะ หมายถงึโรคทีเ่กดิจากอาหารไมย่อ่ย ไดแ้ก ่ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ (ท.ีปา.ฏกีา ๗/๕) 

๒ อสูรชือ่กาลกญัชกิา หมายถงึอสรูทีม่ตีัวสงู ๓ คาวตุ มเีนือ้และโลหตินอ้ย มตีาตดิบนศรีษะคลา้ยตาปู 

   มปีากเทา่รเูข็มบนศรีษะ กม้ตัวลงกนิอาหารดว้ยปากเล็ก ๆ นัน้ (ท.ีปา.อ. ๗/๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่โกรักขตัตยิะ 

โกรักขตัตยิะไดต้ายดว้ยโรคอลสกะ แลว้ไปเกดิในหมูอ่สรูชือ่กาลกัญชกิา ซึง่ต า่ตอ้ย 

กวา่หมูอ่สรูทกุประเภท และคนน าศพนัน้ไปทิง้ทีป่่าชา้ชือ่วรีณัตถัมภกะ 

  [๙] ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดฟั้งขา่ววา่ ‘นักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะ 

ตายดว้ยโรคอลสกะ ถกูเขาน าไปทิง้ไวท้ีป่่าชา้ชือ่วรีณัตถัมภกะ’ จงึเขา้ไปหาศพนัก 

บวชเปลอืยโกรักขตัตยิะถงึป่าชา้ชือ่วรีณัตถัมภกะแลว้ ใชม้อืตบศพนักบวชเปลอืย 

โกรักขตัตยิะ ๓ ครัง้ ถามวา่ ‘ทา่นโกรักขตัตยิะ ทา่นทราบคตขิองทา่นหรอื’ 

ขณะนัน้ ศพนักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะลกุขึน้ยนื เอามอืลบูหลัง(ของเขา)แลว้ตอบวา่ 

‘ทา่นสนัุกขตัตะ เราทราบคตขิองเรา เราไปเกดิในหมูอ่สรูชือ่กาลกัญชกิา ซึง่ต า่ตอ้ย 

กวา่หมูอ่สรูทกุประเภท’ แลว้ลม้ลงนอนหงายอยู ่ณ ทีนั่น้เอง 

  [๑๐] ภัคควะ ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้รา 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร เราไดก้ลา่วกับสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดังนีว้า่ ‘สนัุกขตัตะ 

เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เราปรารภนักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะแลว้พยากรณ์แกเ่ธอ 

ไวอ้ยา่งไร ผลของการพยากรณ์เป็นอยา่งนัน้หรอื หรอืวา่เป็นอยา่งอืน่’ 

  สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรง 

ปรารภนักบวชเปลอืยโกรักขตัตยิะแลว้พยากรณ์แกข่า้พระองคไ์วอ้ยา่งไร ผลของการ 

พยากรณ์เป็นอยา่งนัน้๑ มไิดเ้ป็นอยา่งอืน่เลย’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เราไดแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์หรอืยังไมไ่ดแ้สดง’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นี ้พระองคท์รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ัน 

เหนอืธรรมดาของมนุษยแ์ลว้แน่นอน มใิชไ่มไ่ดท้รงแสดง’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผลของการพยากรณเ์ป็นอยา่งน ัน้ หมายถงึผลการพยากรณ์ทีเ่ป็นอทิธปิาฏหิารยิ ์๕ ประการ ทีพ่ระผูม้ ี

   พระภาคตรัสไวเ้ป็นจรงิทกุอยา่ง คอื นักบวชเปลอืยโกรักขัตตยิะ (๑) ตายในวันที ่๗ ก็เป็นจรงิ (๒) ตาย 

   ดว้ยโรคอลสกะ ก็เป็นจรงิ (๓) ไปเกดิในหมูอ่สรูชือ่กาลกัญชกิา ก็เป็นจรงิ (๔) ถกูเขาน าไปทิง้ทีป่่าชา้ชือ่ 

   วรีณัตถัมภกะ ก็เป็นจรงิ (๕) หลังจากทีต่นเกดิเป็นอสรูแลว้ไดพ้ดูกับสนัุกขัตตะ ลจิฉวบีตุร ก็เป็นจรงิ 

   (ท.ีปา.อ. ๑๐/๗) 

 

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



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่กฬารมัชฌกะ 

  ‘โมฆบรุษุ ถงึอยา่งนี ้เธอยังจะกลา่วกับเราผูแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยว์า่ ‘พระผูม้พีระภาคไมท่รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษยแ์กข่า้พระองค’์ อยูอ่กีหรอื เธอจงดเูถดิวา่ ‘การพดูเชน่นีเ้ป็นความผดิ 

ของเธอมากเพยีงไร’ ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เมือ่ถกูเราวา่กลา่วอยา่งนี้ 

ไดห้นไีปจากธรรมวนัิยนีแ้ลว้ เหมอืนผูค้วรเกดิในอบายกลับไปตกนรก ฉะนัน้ 

เร ือ่งนกับวชเปลอืยชือ่กฬารมชัฌกะ 

  [๑๑] ภัคควะ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ในป่ามหาวัน เขตกรงุเวสาล ี

ขณะนัน้ นักบวชเปลอืยชือ่กฬารมัชฌกะอยูท่ีว่ชัชคีาม เขตกรงุเวสาล ีถงึความเป็นผู ้

เลศิดว้ยลาภ๑และถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยยศ๒ เขาถอืสมาทานวตัรบท ๗ ประการ คอื 

   ๑. เราพงึเป็นคนเปลอืย ไมนุ่่งหม่ผา้ตลอดชวีติ 

   ๒. เราพงึประพฤตพิรหมจรรย ์ไมเ่สพเมถนุตลอดชวีติ 

   ๓. เราพงึด ารงชพีดว้ยสรุาและเนือ้สตัว ์ไมก่นิขา้วและขนมกมุมาส 

       (ขนมสด) ตลอดชวีติ 

   ๔. เราไมพ่งึลว่งเกนิอเุทนเจดยี ์ซึง่อยูท่างทศิตะวนัออกแหง่กรงุเวสาล ี

   ๕. เราไมพ่งึลว่งเกนิโคตมกเจดยี ์ซึง่อยูท่างทศิใตแ้หง่กรงุเวสาล ี

   ๖. เราไมพ่งึลว่งเกนิสตัตัมพเจดยี ์ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตกแหง่กรงุเวสาล ี

   ๗. เราไมพ่งึลว่งเกนิพหปุตุตกเจดยี ์ซึง่อยูท่างทศิเหนอืแหง่กรงุเวสาล ี

       ดังนี ้

  เพราะการสมาทานวตัรบทครบ ๗ ประการนี ้เขาจงึถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภ 

และถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยยศทีว่ชัชคีาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภ หมายถงึไดรั้บการนับถอืวา่เป็นสมณะชัน้ด ีจงึไดรั้บของถวายแตท่ีด่ ีๆ (ท.ีปา. 

   ฏกีา ๑๑/๗) 

๒ ถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยยศ หมายถงึมนัีกบวชเปลอืยจ านวนมากหอ้มลอ้มและมคีฤหัสถผ์ูม้ั่งคั่งมาเยีย่มเยอืน 

   อยูเ่ป็นประจ า (ท.ีปา.ฏกีา ๑๑/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่กฬารมัชฌกะ 

  [๑๒] ภัคควะ ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เขา้ไปหานักบวชเปลอืย 

กฬารมัชฌกะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามปัญหา เขาถกูถามปัญหาแลว้ไมส่ามารถตอบปัญหา 

ของสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุรนัน้ใหถ้กูตอ้งได ้จงึแสดงความโกรธ ความขดัเคอืง 

และความไมแ่ชม่ชืน่ใหป้รากฏ ขณะนัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ ‘เราไดร้กุรานสมณะผูเ้ป็นพระอรหันตช์ัน้ดแีลว้ ขอความผดินัน้อยา่ไดม้เีพือ่ 

ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ราตลอดกาลนานเลย’ 

  [๑๓] ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุรไดเ้ขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้ราแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร 

  เราไดก้ลา่วกับสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดังนีว้า่ ‘โมฆบรุษุ แมค้นเชน่เธอ ก็ยัง 

ปฏญิาณตนวา่เป็นสมณะศากยบตุรอยูห่รอื’ 

  เขาไดก้ลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไฉนพระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีก 

ขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ โมฆบรุษุ แมค้นเชน่เธอ ก็ยังปฏญิาณตนวา่เป็นสมณะ 

ศากยบตุรอยูห่รอื’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เธอเขา้ไปหานักบวชเปลอืยกฬารมัชฌกะแลว้ถามปัญหา เขา 

ถกูถามปัญหาแลว้ไมส่ามารถตอบปัญหาของเธอใหถ้กูตอ้งได ้จงึแสดงความโกรธ 

ความขดัเคอืง และความไมแ่ชม่ชืน่ใหป้รากฏ เธอจงึไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เราได ้

รกุรานสมณะผูเ้ป็นพระอรหันตช์ัน้ดแีลว้ ขอความผดินัน้อยา่ไดม้เีพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขแ์กเ่ราตลอดกาลนานเลย’ มใิชห่รอื’ 

  ‘ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคก็ยังหวงความเป็นพระอรหันตอ์ยูห่รอื’ 

  ‘โมฆบรุษุ เรามไิดห้วงความเป็นพระอรหันตเ์ลย แตเ่ธอไดเ้กดิความเห็นชัว่นี้ข ึน้ 

เธอจงละความเห็นชัว่นัน้เสยี ความเห็นชัว่นัน้อยา่ไดม้เีพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ธอ 

ตลอดกาลนานเลย สนัุกขตัตะ นักบวชเปลอืยกฬารมัชฌกะทีเ่ธอเขา้ใจวา่เป็นสมณะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตช์ัน้ดนัีน้ อกีไมน่าน เขาก็จะกลับนุ่งหม่ผา้ มภีรรยา กนิขา้วและ 

ขนมกมุมาส ลว่งเกนิเจดยีท์ีม่อียูใ่นกรงุเวสาลทัีง้หมด กลายเป็นคนเสือ่มยศ 

แลว้จักตายไป’ 

 

 

 

 

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่กฬารมัชฌกะ 

  ภัคควะ ตอ่มาไมน่าน นักบวชเปลอืยกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุ่งหม่ผา้ มภีรรยา 

กนิขา้วและขนมกมุมาส ลว่งเกนิเจดยีท์ีม่อียูใ่นกรงุเวสาลทัีง้หมด กลายเป็นคน 

เสือ่มยศแลว้ตายไป 

  [๑๔] ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดฟั้งขา่ววา่ ‘นักบวชเปลอืยกฬาร- 

มัชฌกะ กลับนุ่งหม่ผา้ มภีรรยา กนิขา้วและขนมกมุมาส ลว่งเกนิเจดยีท์ีม่อียูใ่น 

กรงุเวสาลทัีง้หมด เสือ่มจากยศแลว้ตายไป’ จงึเขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้ราแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร เราจงึกลา่วกับสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร วา่ ‘สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจ 

เรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เราปรารภนักบวชเปลอืยกฬารมัชฌกะแลว้พยากรณ์แกเ่ธอไว ้

อยา่งไร ผลของการพยากรณ์เป็นอยา่งนัน้หรอื หรอืวา่เป็นอยา่งอืน่’ 

  สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรง 

ปรารภนักบวชเปลอืยกฬารมัชฌกะ แลว้พยากรณ์แกข่า้พระองคไ์วอ้ยา่งไร ผลของ 

การพยากรณ์เป็นอยา่งนัน้ มไิดเ้ป็นอยา่งอืน่เลย’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เราไดแ้สดง 

อทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยแ์ลว้ หรอืยังไมไ่ดแ้สดง’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นี ้พระองคไ์ดแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยแ์ลว้แน่นอน มใิชไ่มไ่ดท้รงแสดง’ 

  ‘โมฆบรุษุ ถงึอยา่งนี ้เธอยังจะกลา่วกับเราผูแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยว์า่ ‘พระผูม้พีระภาคไมไ่ดท้รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยแ์กข่า้พระองค’์ อยูอ่กีหรอื เธอจงดเูถดิวา่ ‘การพดูเชน่นีเ้ป็น 

ความผดิของเธอมากเพยีงไร’ ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เมือ่ถกูเราวา่กลา่วอยา่งนี้ 

ไดห้นไีปจากธรรมวนัิยนีแ้ลว้ เหมอืนผูค้วรเกดิในอบายกลับไปตกนรก ฉะนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่ปาฎกิบตุร 

เร ือ่งนกับวชเปลอืยชือ่ปาฏกิบตุร 

  [๑๕] ภัคควะ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีก่ฏูาคารศาลาในป่ามหาวนั เขตกรงุ 

เวสาลนัีน้ สมัยนัน้ นักบวชเปลอืยชือ่ปาฏกิบตุรอาศัยอยูท่ีว่ชัชคีาม เขตกรงุ 

เวสาล ีถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภและถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยยศ เขาชอบพดูอวด 

ในบรษัิท ในกรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นญาณวาท เราก็เป็น 

ญาณวาท๑ดว้ย ผูเ้ป็นญาณวาทควรจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของ 

มนุษยก์ับผูเ้ป็นญาณวาทดว้ยกัน ขอใหพ้ระสมณโคดมเสด็จมาครึง่ทาง แมเ้ราก็จะ 

ไปครึง่ทาง ณ ทีพ่บกันนัน้ เราทัง้สองพงึแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษยด์ว้ยกัน ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษย ์๑ อยา่ง เราจักแสดง ๒ อยา่ง ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธ-ิ 

ปาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๒ อยา่ง เราจักแสดง ๔ อยา่ง ถา้พระ 

สมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๔ อยา่ง เรา 

จักแสดง ๘ อยา่ง พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของ 

มนุษยม์ากเทา่ใด ๆ ก็ตาม เราจักแสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ 

  [๑๖] ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้ราแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

อาศัยอยูท่ีว่ชัชคีาม เขตกรงุเวสาล ีถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภและถงึความเป็นผู ้

เลศิดว้ยยศ เขาชอบพดูอวดในบรษัิท ในกรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็น 

ญาณวาท เราก็เป็นญาณวาทดว้ย ผูเ้ป็นญาณวาทควรจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษยก์ับผูเ้ป็นญาณวาทดว้ยกัน ขอใหพ้ระสมณโคดมเสด็จมา 

ครึง่ทาง แมเ้ราก็จะไปครึง่ทาง ณ ทีพ่บกันนัน้ เราทัง้สองพงึแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษยด์ว้ยกัน ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๑ อยา่ง เราจักแสดง ๒ อยา่ง ถา้พระสมณโคดม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณวาท ในทีน่ีห้มายถงึลัทธทิีเ่ขา้ใจวา่ตนรูส้ัพพัญญตุญาณ และกลา่วอา้งเรือ่งสัพพัญญตุญาณว่า 

   “เรารูท้กุสิง่” (ท.ีปา.อ. ๑๕/๙, ท.ีปา.ฏกีา ๑๕/๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่ปาฎกิบตุร 

จักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๒ อยา่ง เราจักแสดง ๔ อยา่ง 

ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๔ อยา่ง 

เราจักแสดง ๘ อยา่ง พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

ของมนุษยม์ากเทา่ใด ๆ ก็ตาม เราจักแสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ 

  ภัคควะ เมือ่สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร กลา่วอยา่งนี ้เราไดก้ลา่วกับสนัุกขตัตะ 

ลจิฉวบีตุร ดังนีว้า่ ‘สนัุกขตัตะ ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะ 

ความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไป 

เผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  [๑๗] ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงรักษาพระวาจา 

นัน้เถดิ ขอพระสคุตจงทรงรักษาพระวาจานัน้เถดิ’ 

  ‘สนัุกขตัตะ ก็ไฉนเธอจงึกลา่วกับเราอยา่งนี้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงรักษาพระวาจานัน้เถดิ ขอพระสคุตจงทรงรักษาพระวาจา 

นัน้เถดิ’ ดังนีเ้ลา่’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็พระผูม้พีระภาคตรัสวาจานีโ้ดยนัยเดยีววา่ ‘ถา้นักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจ 

ทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ 

ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะ 

พงึแตกแน่’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรอาจแปลงรปูมาเผชญิ 

หนา้กับพระผูม้พีระภาคก็ได ้ในตอนนัน้พระด ารัสของพระผูม้พีระภาคก็จะเป็นเท็จ’ 

  [๑๘] ‘สนัุกขตัตะ ตถาคตเคยกลา่ววาจาทีเ่ป็น ๒ นัยบา้งไหม’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็พระผูม้พีระภาคทรงก าหนดรูใ้จของนักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุรดว้ยพระทัยวา่ ‘ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ 

ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ 

‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งนักบวชเปลอืยชือ่ปาฎกิบตุร 

พระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่หรอื’ หรอืวา่เหลา่เทวดาก็ได ้

กราบทลูความขอ้นีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้นักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุรยังไมล่ะวาจา ฯลฯ ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  [๑๙] ‘สนัุกขตัตะ เราก าหนดรูใ้จของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดว้ยใจของเรา 

วา่ ‘ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ 

ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได’้ แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเราจะไมล่ะวาจา 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้

ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ และเหลา่เทวดาก็ไดบ้อกความขอ้นีแ้กเ่ราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรไมล่ะวาจา ฯลฯ ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  แมเ้สนาบดขีองเจา้ลจิฉวชีือ่อชติะ ซึง่ไดถ้งึแกอ่นจิกรรมไปเมือ่เร็ว ๆ นี ้ไปเกดิ 

ในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ก็ไดเ้ขา้มาบอกเราอยา่งนีว้า่ ‘นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรเป็น 

คนไมล่ะอาย เป็นคนพดูเท็จ ทัง้ไดพ้ยากรณ์ขา้พระองคท์ีว่ชัชคีามวา่ ‘เสนาบดขีอง 

เจา้ลจิฉวชีือ่อชติะไปเกดิในมหานรก’ ขา้พระองคม์ไิดไ้ปเกดิในมหานรก แตไ่ปเกดิ 

ในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรเป็นคน 

ไมล่ะอาย เป็นคนพดูเท็จ ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ 

ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับพระผูม้พีระภาคได ้แมเ้ขาจะคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิ 

หนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  แมเ้พราะเหตนุีแ้ล เราก าหนดรูใ้จของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดว้ยใจของเรา 

วา่ ‘ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ 

ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได’้ แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้

ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่ และเหลา่เทวดาก็ไดบ้อกความขอ้นีแ้กเ่ราวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัด 

ความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับพระผูม้พีระภาคได ้แมเ้ขาจะคดิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

อยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไป 

เผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  สนัุกขตัตะ ก็เรานัน้แล จะเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต กลับจาก 

บณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ จะเขา้ไปยังอารามของนักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุร เพือ่พักกลางวนั ถา้เธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดีย๋วนี้’ 

เร ือ่งอทิธปิาฏหิารยิ ์

  [๒๐] ภัคควะ ครัน้ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

ยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปยังอารามของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร เพือ่พักกลางวนั ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ 

ลจิฉวบีตุร รบีเขา้ไปยังกรงุเวสาลแีลว้เขา้เฝ้าพวกเจา้ลจิฉวทีีม่ชี ือ่เสยีงทลูวา่ ‘ทา่น 

ทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสด็จเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต กลับ 

จากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เสด็จเขา้ไปยังอารามของนักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุร เพือ่ทรงพักกลางวนั ขอพวกทา่นจงรบีออกไป จักมกีารแสดง 

อทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์ของพวกสมณะชัน้ด’ี ครัง้นัน้ พวกเจา้ลจิฉว ี

ทีม่ชี ือ่เสยีงไดพ้ดูกันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทราบขา่ววา่ จักมกีารแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์ของพวกสมณะชัน้ด ีฉะนัน้ เชญิพวกเราไป(ด)ูกันเถดิ’ 

  สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เขา้ไปหาพวกพราหมณมหาศาล๑ คหบดผีูม้ั่งคั่ง และ 

สมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง แลว้บอกอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสด็จเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต กลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เสด็จเขา้ไปยังอารามของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

เพือ่ทรงพักกลางวนั ขอพวกทา่นจงรบีออกไป จักมกีารแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นั 

เหนอืธรรมดาของมนุษย ์ของพวกสมณะชัน้ด’ี ครัง้นัน้ พวกสมณพราหมณ์ลัทธ ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาศาล ในทีน่ีห้มายถงึผูม้ทีรัพยม์าก ขัตตยิมหาศาล มพีระราชทระพย ์๑๐๐ - ๑,๐๐๐ โกฏ ิพราหมณ- 

   มหาศาลมทีรัพย ์๘๐ โกฏ ิคหบดมีหาศาลมทีรัพย ์๔๐ โกฏ ิ(ท.ีม.อ. ๒๑๐/๑๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

ตา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง ไดพ้ดูกันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทราบขา่ววา่ จักมกีารแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

อันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์ของพวกสมณะชัน้ด ีฉะนัน้ ขอใหพ้วกเราไป(ด)ูกันเถดิ’ 

  ภัคควะ ครัง้นัน้ พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ชี ือ่เสยีง พราหมณมหาศาล คหบดผีู ้

มั่งคั่ง และสมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง ตา่งพากันไปยังอารามของนักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุร บรษัิทนัน้ ๆ เป็นเรอืนรอ้ย เรอืนพัน 

  [๒๑] ภัคควะ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรไดฟั้งขา่ววา่ ‘พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ ี

ชือ่เสยีง พราหมณมหาศาล คหบดผีูม้ั่งคั่ง และสมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ ี

ชือ่เสยีง ตา่งพากันออกมาแลว้ แมพ้ระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่าราม 

ของเรา’ จงึเกดิความกลัว ความสะดุง้ ขนพองสยองเกลา้ ครัง้นัน้ นักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุร กลัว ตัวสัน่ ขนพองสยองเกลา้ หนไีปยังอารามของตนิทกุขาณุปรพิาชก 

  บรษัิทนัน้ไดฟั้งขา่ววา่ ‘นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร กลัว ตัวสัน่ ขนพอง 

สยองเกลา้ หนเีขา้ไปยังอารามของตนิทกุขาณุปรพิาชก’ 

  ทันใดนัน้ บรษัิทนัน้ไดเ้รยีกบรุษุคนหนึง่มาสัง่วา่ ‘พอ่คณุ เธอจงเขา้ไปหานัก 

บวชเปลอืยปาฏกิบตุรทีอ่ารามของตนิทกุขาณุปรพิาชก แลว้จงบอกกับนักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุรอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงกลับไปเถดิ พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ชี ือ่เสยีง 

พราหมณมหาศาล คหบดผีูม้ั่งคั่ง และสมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง 

ตา่งพากันออกมาแลว้ แมพ้ระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่น 

อนึง่ ทา่นไดพ้ดูอวดไวใ้นบรษัิท ในกรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็น 

ญาณวาท เราก็เป็นญาณวาทดว้ย ผูเ้ป็นญาณวาทควรแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยก์ับผูเ้ป็นญาณวาทดว้ยกัน ขอใหพ้ระสมณโคดมเสด็จมาครึง่ทาง 

แมเ้ราก็จะไปครึง่ทาง ณ ทีพ่บกันนัน้ เราทัง้สองจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยด์ว้ยกัน ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษย ์๑ อยา่ง เราจักแสดง ๒ อยา่ง ถา้พระสมณโคดมจักทรงแสดง 

อทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๒ อยา่ง เราจักแสดง ๔ อยา่ง ถา้พระ 

สมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษย ์๔ อยา่ง เราจัก 

แสดง ๘ อยา่ง พระสมณโคดมจักทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

มนุษยม์ากเทา่ใด ๆ ก็ตาม เราจักแสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ ทา่นปาฏกิบตุร 

ทา่นจงออกไปครึง่ทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอ่นคนทัง้ปวงทเีดยีว ประทับพัก 

กลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่น’ 

  [๒๒] ‘ภัคควะ บรุษุนัน้รับค าสัง่แลว้ จงึเขา้ไปหานักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

ทีอ่ารามของตนิทกุขาณุปรพิาชก แลว้บอกกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนีว้า่ 

‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงกลับไปเถดิ พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ชี ือ่เสยีง พราหมณมหาศาล 

คหบดผีูม้ั่งคั่ง และสมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง ตา่งพากันออกมาแลว้ 

แมพ้ระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่น อนึง่ ทา่นไดพ้ดูอวดไว ้

ในบรษัิท ในกรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นญาณวาท เราก็เป็นญาณวาท 

ดว้ย อนึง่ ผูเ้ป็นญาณวาทควรแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนอืธรรมดาของมนุษยก์ับผู ้

เป็นญาณวาทดว้ยกัน ฯลฯ เราจักแสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ ทา่นปาฏกิบตุร 

ทา่นจงออกไปครึง่ทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอ่นคนทัง้ปวงทเีดยีว ประทับพัก 

กลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่น’ 

  ภัคควะ เมือ่บรุษุนัน้กลา่วอยา่งนี ้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร จงึกลา่วตอบวา่ 

‘เราจะไป ๆ’ แลว้ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได ้ครัง้นัน้ บรุษุนัน้ 

ไดก้ลา่วกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนีว้า่ ‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นเป็นอะไรเลา่ 

ตะโพกของทา่นตดิกับตั่งหรอื หรอืวา่ตั่งตดิกับตะโพกของทา่น ทา่นกลา่ววา่ ‘เรา 

จะไป ๆ’ แตก่ลับซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ ภัคควะ นักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุร แมถ้กูบรุษุตอ่วา่อยูอ่ยา่งนี ้ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ 

ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได ้

  [๒๓] ภัคควะ เมือ่บรุษุนัน้ไดท้ราบวา่ ‘นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรนีแ้พแ้ลว้ 

ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ 

จงึกลับมาหาบรษัิทนัน้แลว้บอกอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรนี้ 

แพแ้ลว้ ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจาก 

ทีน่ั่งได’้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

  ภัคควะ เมือ่บรุษุนัน้กลา่วอยา่งนี ้เราจงึไดก้ลา่วกับบรษัิทนัน้ดังนีว้า่ ‘ทา่น 

ทัง้หลาย ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความ 

เห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะ 

วาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ 

ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

  [๒๔] ภัคควะ ครัง้นัน้ มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉวคีนหนึง่ ลกุจากทีน่ั่ง ไดก้ลา่ว 

กับบรษัิทนัน้ดังนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ โปรดคอยสกัครูไ่ดไ้หม บางทขีา้พเจา้ 

อาจจะไปน านักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรมายังบรษัิทนีไ้ด’้ ล าดับนัน้ มหาอ ามาตยข์อง 

เจา้ลจิฉวคีนนัน้ จงึเขา้ไปหานักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ถงึอารามของตนิทกุขาณุปรพิาชก 

แลว้กลา่วกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนีว้า่ ‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงกลับไปเถดิ 

ทา่นกลับไปดกีวา่ พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ชี ือ่เสยีง พราหมณมหาศาล คหบดผีูม้ั่งคัง่ และ 

สมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ชี ือ่เสยีง ตา่งพากันออกมาแลว้ แมพ้ระสมณโคดมก็ 

ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่น อนึง่ ทา่นไดพ้ดูอวดไวใ้นบรษัิท ในกรงุเวสาลี 

อยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นญาณวาท เราก็เป็นญาณวาทดว้ย ฯลฯ เราจักแสดง 

ใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงออกไปครึง่ทาง พระสมณโคดม 

เสด็จมากอ่นคนทัง้ปวงทเีดยีว ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่นแลว้ อนึง่ 

พระสมณโคดมตรัสวาจาในบรษัิทวา่ ‘ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะ 

คดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไป 

เผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ ทา่นปาฏกิบตุร 

ทา่นจงกลับไปเถดิ ดว้ยการกลับไปของทา่นน่ันแหละ พวกเราจะท าใหท้า่นชนะ 

จะท าใหพ้ระสมณโคดมแพ’้ 

  ภัคควะ เมือ่มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉวกีลา่วอยา่งนี ้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

จงึกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

ครัง้นัน้ มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉว ีจงึกลา่วกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนีว้า่ 

‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นเป็นอะไรไปเลา่ ตะโพกของทา่นตดิกับตั่งหรอื หรอืวา่ตั่ง 

ตดิกับตะโพกของทา่น ทา่นกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แตก่ลับซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง 

ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ ภัคควะ นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร แมถ้กูมหาอ ามาตยข์อง 

เจา้ลจิฉวเีมือ่ตอ่วา่อยูอ่ยา่งนี ้ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ที ่

นัน้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได ้

  [๒๕] ภัคควะ เมือ่มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉวนัีน้ไดท้ราบวา่ ‘นักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุรนีแ้พแ้ลว้ ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง 

ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ จงึกลับมาหาบรษัิทนัน้แลว้บอกอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรนีแ้พแ้ลว้ ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่

ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ 

  ภัคควะ เมือ่มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉวนัีน้กลา่วอยา่งนี ้เราจงึไดก้ลา่วกับ 

บรษัิทนัน้ดังนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะ 

ความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ถงึเราจะไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไป 

เผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ แมเ้จา้ลจิฉว ี

ผูเ้จรญิทัง้หลายจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราจะเอาเชอืกมัดนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

แลว้ใชโ้คหลาย ๆ คูฉุ่ดมา’ เชอืกนัน้ก็จะขาด หรอืไมก่ายของนักบวชเปลอืยปาฏกิ- 

บตุรก็จะขาด แตถ่า้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัด 

ความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรา 

ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณ- 

โคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  [๒๖] ภัคควะ ครัง้นัน้ ชาลยิปรพิาชก ผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ (นักบวช 

ผูน้ยิมใชบ้าตรไม)้ ลกุจากทีน่ั่งกลา่วกับบรษัิทนัน้ดงันีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ 

ขอใหท้า่นทัง้หลายรอคอยสกัครู ่ขา้พเจา้อาจจะไปน านักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรมายัง 

บรษัิทนีไ้ด’้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

  ภัคควะ ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะเขา้ไปหานักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุร ถงึอารามของตนิทกุขาณุปรพิาชกแลว้กลา่วกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

ดังนีว้า่ ‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงกลับไปเถดิ ทา่นกลบัไปดกีวา่ พวกเจา้ลจิฉวผีูม้ ี

ชือ่เสยีง พราหมณมหาศาล คหบดผีูม้ั่งคั่ง และสมณพราหมณ์ลัทธติา่ง ๆ ผูม้ ี

ชือ่เสยีง ตา่งพากันออกมาแลว้ แมพ้ระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวนัอยูท่ีอ่าราม 

ของทา่น อนึง่ ทา่นไดเ้คยพดูอวดไวใ้นบรษัิท ในกรงุเวสาลอียา่งนี้วา่ ‘พระสมณ- 

โคดมเป็นญาณวาท ฯลฯ เราจักแสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ ทา่นปาฏกิบตุร 

ทา่นจงออกไปครึง่ทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอ่นคนทัง้ปวงทเีดยีว ประทับพัก 

กลางวนัอยูท่ีอ่ารามของทา่นแลว้ อนึง่ พระสมณโคดมไดต้รัสวาจาในบรษัิทวา่ 

‘ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ 

ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้

ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ แมเ้จา้ลจิฉวผีูเ้จรญิทัง้หลายจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พวกเรา 

จะเอาเชอืกมดันักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร แลว้ใชโ้คหลาย ๆ คูฉุ่ดมา’ เชอืกนัน้ก็จะขาด 

หรอืไมก่ายของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรก็จะขาด แตถ่า้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้ 

กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความ 

เห็นนัน้ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดงันี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นจงกลบัไปเถดิ ดว้ยการกลับไปของทา่นน่ันแหละ พวกเราจะ 

ท าใหท้า่นชนะ จะท าใหพ้ระสมณโคดมแพ’้ 

  ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะกลา่วอยา่งนี ้นักบวช 

เปลอืยปาฏกิบตุร จงึกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจ 

ลกุจากทีน่ั่งได ้ครัง้นัน้ ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ จงึกลา่วกับ 

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนีว้า่ ‘ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นเป็นอะไรไปเลา่ ตะโพก 

ของทา่นตดิกับตั่งหรอื หรอืวา่ตั่งตดิกับตะโพกของทา่น ทา่นกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ 

แตก่ลับซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ ภัคควะ นักบวชเปลอืย 

ปาฏกิบตุร แมถ้กูชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะตอ่วา่อยูอ่ยา่งนี ้ก็ยังกลา่ววา่ 

‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได ้
 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

  [๒๗] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะนัน้ไดท้ราบวา่ 

‘นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรนีแ้พแ้ลว้ ก็ยังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ที ่

นัน้เองไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ จงึกลา่วกับนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรดังนี้วา่ 

  ‘ทา่นปาฏกิบตุร เรือ่งเคยมมีาแลว้ คอื ราชสหี์๑เจา้แหง่สตัวป่์า คดิวา่ ‘ทาง 

ทีด่ ีเราพงึอาศัยป่าทบึบางแหง่ซอ่นตัวอยู ่ครัน้ซอ่นตัวอยูใ่นป่าทบึนัน้แลว้ พงึออก 

จากทีซ่อ่นในเวลาเย็น ครัน้ออกจากทีซ่อ่นแลว้ พงึบดิกาย ครัน้บดิกายแลว้ 

พงึเหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ ครัน้เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิแลว้ พงึบันลอื 

สหีนาท๒ ๓ ครัง้ ครัน้บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้แลว้ จงึออกไปหากนิ เรานัน้ลา่หมูเ่นือ้ 

ตัวล า่สนั กนิเนือ้นุ่ม ๆ แลว้กลับมาซอ่นตัวอยูต่ามเดมิ’ 

  ครัง้นัน้ พญาราชสหีนั์น้ อาศัยป่าทบึบางแหง่ซอ่นตัวอยู ่ครัน้ซอ่นตัวอยูใ่น 

ป่าทบึนัน้แลว้ ออกจากทีซ่อ่นในเวลาเย็น ครัน้ออกจากทีซ่อ่นแลว้ บดิกาย ครัน้ 

บดิกายแลว้ เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ ครัน้เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิแลว้ 

บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้ ครัน้บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้แลว้ จงึออกไปหากนิ มันลา่ 

หมูเ่นือ้ตัวล า่สนั กนิเนือ้นุ่ม ๆ แลว้กลับมาซอ่นตัวอยูต่ามเดมิ 

  [๒๘] ทา่นปาฏกิบตุร มสีนัุขจิง้จอกแกต่ัวหนึง่ เจรญิเตบิโตดว้ยการกนิเนือ้ที ่

เป็นเดนของราชสหีเ์จา้แหง่สตัวป่์านัน้น่ันเอง อว้นทว้น มกี าลัง ตอ่มา สนัุขจิง้จอก 

แกต่ัวนัน้ เกดิความคดิดังนีว้า่ ‘เราเป็นใคร ราชสหีเ์จา้แหง่สตัวป่์าเป็นใคร ทางทีด่ ี

เราควรอาศัยป่าทบึบางแหง่ซอ่นตัวอยู ่ครัน้ซอ่นตวัอยูใ่นป่าทบึนัน้ พงึออกจากที ่

ซอ่นในเวลาเย็น ครัน้ออกจากทีซ่อ่นแลว้ พงึบดิกาย ครัน้บดิกายแลว้ พงึเหลยีว 

ดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ ครัน้เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิแลว้ พงึบันลอืสหีนาท 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราชสหี ์ไดแ้ก ่พญาสงิโต ม ี๔ ชนดิ คอื (๑) ตณิราชสหี ์(ราชสหีท์ีม่สีเีขยีว) (๒) กาฬราชสหี ์(ราชสหี ์

   ทีม่สีดี า) (๓) ปัณฑรุาชสหี ์(ราชสหีท์ีม่สีเีหลอืง) (๔) ไกรสรราชสหี ์(ราชสหีท์ีม่สีขีาวหรอืมสีแีดง) ในทีน่ี ้

   หมายถงึไกรสรราชสหีท์ีเ่ลศิกวา่ราชสหีท์กุประเภท (ท.ีปา.อ. ๒๗/๑๒) 

๒ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึการเปลง่เสยีงดังของราชสหีด์ว้ยความกรณุาตอ่สัตวท์ีอ่อ่นแอเพือ่ใหห้ลกีหน ี

   ไปเสยีกอ่น (ท.ีปา.อ. ๒๗/๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

๓ ครัง้ ครัน้บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้แลว้ จงึออกไปหากนิ เรานัน้ลา่หมูเ่นือ้ตัวล า่สนั 

กนิเนือ้นุ่ม ๆ แลว้กลับมาซอ่นตัวอยูต่ามเดมิ’ 

  ครัง้นัน้ สนัุขจิง้จอกแกต่ัวนัน้ อาศัยป่าทบึบางแหง่ซอ่นตัวอยู ่ครัน้ซอ่นตัว 

อยูใ่นป่าทบึนัน้แลว้ ออกจากทีซ่อ่นในเวลาเย็น ครัน้ออกจากทีซ่อ่นแลว้ บดิกาย 

ครัน้บดิกายแลว้ เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ ครัน้เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิแลว้ 

จงึคดิวา่ ‘เราจักบันลอืสหีนาท’ แตก่ลับรอ้งเสยีงสนัุขจิง้จอกออกมา ๓ ครัง้ 

รอ้งอยา่งเสยีงสนัุขจิง้จอกน่ันเอง สนัุขจิง้จอกผูต้ า่ทรามเป็นใคร และการบันลอื 

สหีนาทมผีลเป็นอยา่งไร ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ด ารงชพีตามแบบ 

พระสคุต๑ บรโิภคอาหารทีเ่ป็นเดนพระสคุต ยังส าคัญพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้วา่ควรทา้ทายได ้ถามวา่ ปาฏกิบตุรผูต้ า่ทรามเป็นใคร และการ 

ทา้ทายพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิผลเป็นอยา่งไร 

  [๒๙] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ ไมอ่าจทีจ่ะให ้

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรลกุจากทีน่ั่งนัน้ได ้แมด้ว้ยขอ้อปุมานี ้จงึไดก้ลา่วกับเขา 

ดังนีว้า่ 

     สนัุขจิง้จอกส าคัญตนวา่เป็นราชสหี ์

    จงึไดล้ าพองตัววา่เป็นเจา้แหง่สตัวป่์า 

    มันจงึไดร้อ้งเสยีงสนัุขจิง้จอกเชน่นัน้ขึน้ 

    สนัุขจิง้จอกผูต้ า่ทรามเป็นใคร 

    และการบันลอือยา่งราชสหีเ์กดิผลเป็นอยา่งไร 

  ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ด ารงชพีตามแบบพระสคุต บรโิภคอาหาร 

ทีเ่ป็นเดนพระสคุต ยังส าคัญพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ควร 

ทา้ทายได ้ถามวา่ ปาฏกิบตุรผูต้ า่ทรามเป็นใคร และการทา้ทายพระตถาคตผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิผลเป็นอยา่งไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แบบพระสคุต ในทีน่ีห้มายถงึไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา อันเป็นค าสอนของพระสคุต(ท.ีปา.อ. 

   ๒๘/๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

  [๓๐] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ ไมอ่าจทีจ่ะให ้

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรลกุจากทีน่ั่งนัน้ได ้แมด้ว้ยขอ้อปุมานี ้จงึไดก้ลา่วกับเขา 

ดังนีว้า่ 

     สนัุขจิง้จอกเห็นเงาของตน 

    ทีเ่คลือ่นไหวในน ้าวา่เป็นอยา่งอืน่ 

    จงึล าพองตัววา่เป็นเสอื๑ 

    ตราบเทา่ทีย่ังไมเ่ห็นตัวเอง (ตามความเป็นจรงิ) 

    มันจงึรอ้งเสยีงสนัุขจิง้จอกเชน่นัน้ 

    สนัุขจิง้จอกผูต้ า่ทรามเป็นใคร 

    และการบันลอือยา่งราชสหี์๒เกดิผลเป็นอยา่งไร 

  ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ด ารงชพีตามแบบพระสคุต บรโิภคอาหาร 

ทีเ่ป็นเดนพระสคุต ยังส าคัญพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ควร 

ทา้ทายได ้ถามวา่ ปาฏกิบตุรผูต้ า่ทรามเป็นใคร และการทา้ทายพระตถาคตผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิผลเป็นอยา่งไร 

  [๓๑] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ ไมอ่าจทีจ่ะให ้

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรลกุจากทีน่ั่งนัน้ได ้แมด้ว้ยขอ้อปุมานี ้จงึไดก้ลา่วกับเขา 

ดังนีว้า่ 

     สนัุขจิง้จอกกนิกบ(ตามบอ่) กนิหนูตามลานขา้ว 

    และกนิซากศพทีท่ ิง้ตามป่าชา้ 

    มตีัวอว้นพอียูใ่นป่าใหญ ่ป่าโปรง่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ล าพองตวัวา่เป็นเสอื ในทีน่ีห้มายถงึส าคัญตัวเองวา่เป็นเสอืทีม่กี าลังเทา่กับราชสหี ์(ท.ีปา.อ. ๓๐/๑๔) 

๒ การบนัลอือยา่งราชสหี ์ในทีน่ีห้มายถงึการเปลง่เสยีงรอ้งของสนัุขจิง้จอกโดยเขา้ใจวา่ ตนมกี าลังเทา่กับ 

   ราชสหี ์(ท.ีปา.อ. ๓๐/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

    ล าพองตัววา่เป็นเจา้แหง่สตัวป่์า 

    มันจงึรอ้งเสยีงสนัุขจิง้จอกเชน่นัน้ขึน้ 

    สนัุขจิง้จอกผูต้ า่ทรามเป็นใคร 

    และการบันลอือยา่งราชสหีเ์กดิผลเป็นอยา่งไร 

  ทา่นปาฏกิบตุร ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ด ารงชพีตามแบบพระสคุต บรโิภคอาหาร 

ทีเ่ป็นเดนพระสคุต ยังส าคัญพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ควร 

ทา้ทายได ้ถามวา่ ปาฏกิบตุรผูต้ า่ทรามเป็นใคร และการทา้ทายพระตถาคตผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิผลเป็นอยา่งไร 

  [๓๒] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะ ไมอ่าจทีจ่ะให ้

นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรลกุจากทีน่ั่งนัน้ได ้แมด้ว้ยขอ้อปุมานี ้จงึกลับมาหา 

บรษัิทนัน้ แลว้บอกวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุรนี้แพแ้ลว้ 

แตย่ังกลา่ววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้ก็ซบศรีษะอยู ่ณ ทีนั่น้เอง ไมอ่าจลกุจากทีน่ั่งได’้ 

  [๓๓] ภัคควะ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารปัุตตกิะกลา่วอยา่งนี้ 

เราจงึไดก้ลา่วกับบรษัิทนัน้ดังนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ถา้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไม ่

ละวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้

แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ 

ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ แมเ้จา้ 

ลจิฉวผีูเ้จรญิทัง้หลายจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราจะเอาเชอืกมดันักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

แลว้ใชโ้คหลาย ๆ คูฉุ่ดมา’ เชอืกนัน้ก็จะขาด หรอืไมก่ายของนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

ก็จะขาด แตถ่า้นักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร ยังไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความ 

เห็นนัน้ ก็ไมอ่าจทีจ่ะมาเผชญิหนา้กับเราได ้แมเ้ขาจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถงึเรายังไมล่ะ 

วาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลัดความเห็นนัน้ ก็อาจไปเผชญิหนา้กับพระสมณโคดมได’้ 

ดังนี ้ศรีษะของเขาจะพงึแตกแน่’ 

  [๓๔] ภัคควะ ตอ่จากนัน้ เราจงึชีแ้จงใหบ้รษัิทนัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยาก 

รับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถา ครัน้ชีแ้จงใหบ้รษัิทนัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งอทิธปิาฎหิารยิ ์

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึเปลือ้งให ้

พน้จากเครือ่งผกูใหญ่๑ ยกสตัวป์ระมาณ ๘๔,๐๐๐ ขึน้จากหว้งน ้าใหญท่ีข่า้มไดย้าก๒ 

เขา้เตโชธาต ุเหาะขึน้สูอ่ากาศสงูประมาณ ๗ ชั่วล าตาล เนรมติไฟอืน่ใหล้กุโพลง 

ประมาณ ๗ ชั่วล าตาล มคีวนัตลบสงูแลว้ จงึมายังกฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

  [๓๕] ภัคควะ ครัง้นัน้ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไดเ้ขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้รา 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร เราจงึไดก้ลา่วกับสนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดังนีว้า่ ‘สนัุกขตัตะ 

เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เราปรารภนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร แลว้พยากรณ์ 

แกเ่ธอไวอ้ยา่งไร ผลของการพยากรณ์เป็นอยา่งนัน้หรอื หรอืวา่เป็นอยา่งอืน่’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภนักบวชเปลอืยปาฏกิบตุร 

แลว้พยากรณ์แกข่า้พระองคไ์วอ้ยา่งไร ผลของการพยากรณ์เป็นอยา่งนัน้ มไิดเ้ป็น 

อยา่งอืน่เลย’ 

  ‘สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เราไดแ้สดงอทิธ-ิ 

ปาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดาของมนุษยแ์ลว้ หรอืยังไมไ่ดแ้สดง’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นี ้พระองคท์รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ัน 

เหนอืธรรมดาของมนุษยแ์ลว้แน่นอน มใิชไ่มไ่ดท้รงแสดง’ 

  ‘โมฆบรุษุ ถงึอยา่งนี ้เธอยังจะกลา่วกับเราผูแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอื 

ธรรมดาของมนุษยว์า่ ‘พระผูม้พีระภาคไมท่รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเหนอืธรรมดา 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เครือ่งผกูใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสตัณหา หรอื สังโยชน ์๑๐ ประการ คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิ(ความเห็น 

   วา่เป็นตัวของตน) (๒) วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัย) (๓) สลัีพพตปรามาส (ความถอืมั่นศลีพรต) 

   (๔) กามราคะ (ความพอใจในกาม) (๕) ปฏฆิะ (ความกระทบกระทั่ง) (๖) รปูราคะ (ความตดิใจในอารมณ์แหง่ 

   รปูฌาน) (๗) อรปูราคะ (ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน) (๘) มานะ (ความถอืตัว) (๙) อทุธัจจะ 

   (ความฟุ้งซา่น) (๑๐) อวชิชา (ความไมรู่แ้จง้) (ท.ีปา.ฏกีา ๓๔/๑๓) 

๒ หว้งน า้ใหญท่ีข่า้มไดย้าก ในทีน่ีห้มายถงึโอฆะ ๔ ประการ คอื (๑) กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม) (๒) ภโวฆะ 

   (โอฆะคอืภพ) (๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิโชฆะ (โอฆะคอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. ๓๔/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

ของมนุษยแ์กข่า้พระองค’์ อยูอ่กีหรอื เธอจงดเูถดิวา่ ‘การพดูเชน่นี ้เป็นความ 

ผดิของเธอมากเพยีงไร’ ภัคควะ สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุร เมือ่ถกูเราตอ่วา่อยูอ่ยา่งนี้ 

ไดห้นไีปจากธรรมวนัิยนีแ้ลว้ เหมอืนผูค้วรเกดิในอบายกลับไปตกนรก ฉะนัน้ 

เร ือ่งการประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

  [๓๖] ภัคควะ ก็เรารูช้ดัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก๑ เรารูช้ดัความเป็น 

มาของทฤษฎนัีน้ และรูช้ดัยิง่กวา่นัน้๒ และเมือ่รูช้ดัยิง่กวา่นัน้จงึไมย่ดึมั่น๓ เมือ่ไม ่

ยดึมั่นจงึรูช้ดัความดับ๔ดว้ยตนเอง ทีเ่มือ่รูช้ดั ตถาคตจงึไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม๕ 

  [๓๗] ภัคควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่พระอศิวรเป็นผูส้รา้ง วา่พระพรหมเป็นผูส้รา้ง เราจงึ 

เขา้ไปถามเขาอยา่งนี้วา่ ‘ทราบวา่ ทา่นทัง้หลายบัญญัตทิฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่พระอศิวรเป็นผูส้รา้ง วา่พระพรหมเป็นผูส้รา้งจรงิหรอื’ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถูกเราถามอยา่งนี้แลว้ยนืยันวา่ ‘เป็นเชน่นัน้’ เราจงึถาม 

ตอ่ไปวา่ ‘พวกทา่นประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่ 

พระอศิวรเป็นผูส้รา้ง วา่พระพรหมเป็นผูส้รา้ง มคีวามเป็นมาอยา่งไร’ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนี้แลว้ก็ตอบไมไ่ด ้กลับยอ้นถามเรา เราถกูเขาถามแลว้ 

จงึตอบวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค านีแ้ปลจากค าวา่ “อคฺคญฺญ ” อรรถกถาแกว้า่ “โลกปญฺญตฺต”ึ และอธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่อัคคัญญะ 

   เพราะเป็นความรูเ้กีย่วกับตน้ก าเนดิของโลก หมายถงึววัิฒนาการการเกดิขึน้และประวัตคิวามเป็นไปของโลก 

   (โลกสฺส อคคนฺต ิชานติพฺพ  ต  อคฺคญฺญ , โส ปน โลกสฺส อปฺุปตฺตกฺิกโม ปวตฺตปิเวณี จาต)ิ (ท.ีปา.อ. 

   ๓๖/๑๔, ท.ีปา.ฏกีา ๓๖/๑๓) 

๒ รูช้ดัย ิง่กวา่น ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึรูช้ดัตัง้แตศ่ลี สมาธ ิปัญญา จนถงึสัพพัญญตุญาณ (ท.ีปา.อ. ๓๖/๑๕) 

๓ ไมย่ดึม ัน่ ในทีน่ีห้มายถงึไมย่ดึมั่นสิง่ทีรู่ช้ดัดว้ยอ านาจตัณหา ทฏิฐ ิและมานะ (ท.ีปา.อ. ๓๖/๑๕) 

๔ ความดบั ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสนพิพาน (ความดับกเิลส) (ท.ีปา.อ. ๓๖/๑๕) 

๕ ไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม ในทีน่ีห้มายถงึไมป่ระสบความทกุข ์คอื ทกุขเ์พราะไมไ่ดบ้รรลนุพิพาน 

   (ท.ีปา.อ. ๓๖/๑๕, ท.ีปา.ฏกีา ๓๖/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

  [๓๘] ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย สมัยหนึง่เมือ่ลว่งไปนาน ๆ โลกนีพ้นิาศ เมือ่ 

โลกก าลังพนิาศ เหลา่สตัวส์ว่นมากไปเกดิในพรหมโลกชัน้อาภัสสระ นกึคดิอะไรก็ 

ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็นอาหาร มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจร 

ไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

  สมัยหนึง่ เมือ่ลว่งไปนาน ๆ โลกนีก้ลับเจรญิขึน้ เมือ่โลกก าลังเจรญิขึน้ 

วมิานของพรหมปรากฏวา่วา่งเปลา่ เวลานัน้ สตัวผ์ูใ้ดผูห้นึง่ผูจ้ตุจิากพรหมโลกชัน้ 

อาภัสสระ เพราะสิน้อายหุรอืสิน้บญุ มาเกดิทีว่มิานพรหมอันวา่งเปลา่ นกึคดิอะไร 

ก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็นอาหาร มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจร 

ไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

  เพราะสตัวผ์ูนั้น้อยูใ่นวมิานแตผู่เ้ดยีวเป็นเวลานาน จงึรูส้กึเบือ่ เกดิความปรารถนา 

ขึน้วา่ ‘โอหนอ แมส้ตัวเ์หลา่อืน่พงึมาเป็นอยา่งนีบ้า้ง’ ตอ่มา สตัวเ์หลา่อืน่จตุจิาก 

พรหมโลกชัน้อาภัสสระ เพราะสิน้อายหุรอืสิน้บญุ มาเกดิทีว่มิานพรหม เป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับสตัวนั์น้ แมส้ตัวพ์วกนัน้นกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็น 

อาหาร มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม 

สถติอยูน่านแสนนาน 

  [๓๙] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บรรดาสตัวพ์วกนัน้ ผูเ้กดิกอ่นมคีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นพรหม เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็น 

ถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ 

ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้และก าลังจะเกดิ เราบันดาลสตัวเ์หลา่นี ้

ขึน้มา เพราะเหตไุร เพราะวา่เรามคีวามคดิมากอ่นวา่ ‘โอหนอ แมส้ตัวเ์หลา่อืน่ก็พงึ 

มาเป็นอยา่งนีบ้า้ง’ เรามคีวามตัง้ใจอยา่งนี ้และสตัวเ์หลา่นีไ้ดม้าเป็นอยา่งนีแ้ลว้’ 

  แมพ้วกสตัวท์ีเ่กดิภายหลงัก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระพรหมผูเ้จรญินี ้

เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็น 

อสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัว ์

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

ผูเ้กดิมาแลว้และก าลังจะเกดิ พระพรหมผูเ้จรญิองคน์ีบ้ันดาลพวกเราขึน้มา เพราะ 

เหตไุร เพราะวา่พวกเราไดเ้ห็นพระพรหมองคน์ีเ้กดิในทีน่ีก้อ่น สว่นพวกเราเกดิมา 

ภายหลัง’ 

  [๔๐] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บรรดาสตัวพ์วกนัน้ ผูเ้กดิกอ่นมอีายยุนืกวา่ 

มผีวิพรรณงดงามกวา่ และมศีักดิม์ากกวา่ สว่นผูเ้กดิภายหลังมอีายสุัน้กวา่ มผีวิพรรณ 

ทรามกวา่ และมศีักดิน์อ้ยกวา่ 

  ขอ้ทีส่ตัวผ์ูใ้ดผูห้นึง่จตุจิากชัน้นัน้(ชัน้มหาพรหม)แลว้มาเป็นอยา่งนี้(มาเกดิ 

เป็นมนุษย)์ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ เมือ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแลว้ อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิ 

อยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้

ถัดจากชาตนัิน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘พระพรหมผูเ้จรญินัน้ เป็นทา้วมหาพรหม ผูย้ ิง่ใหญ่ 

ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เป็นผูก้มุอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง ผูบ้ันดาล 

ผูป้ระเสรฐิ ผูบ้งการ ผูท้รงอ านาจ เป็นบดิาของสตัวผ์ูเ้กดิแลว้และก าลังจะเกดิ 

พระพรหมผูเ้จรญิบันดาลพวกเราขึน้มา ทา่นเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร 

จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว สว่นพวกเราทีพ่ระพรหมผูเ้จรญินัน้บันดาลขึน้ 

มากลับเป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื อายสุัน้ตอ้งจตุมิาเป็นอยา่งนี้’ 

  ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่ 

พระอศิวรเป็นผูส้รา้ง วา่พระพรหมเป็นผูส้รา้ง มคีวามเป็นมาอยา่งนี ้ใชห่รอืไม’่ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดม พวกขา้พเจา้ก็ไดย้นิมาอยา่ง 

ทีท่า่นพระโคดมตรัสน่ันแหละ’ 

  ภัคควะ อนึง่ เรารูช้ดัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก เรารูช้ดัความเป็นมาของ 

ทฤษฎนัีน้ และรูช้ดัยิง่กวา่นัน้ และเมือ่รูช้ดัยิง่กวา่นัน้จงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมัน่ 

จงึรูช้ดัความดับดว้ยตนเอง ทีเ่มือ่รูช้ดั ตถาคตจงึไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

  [๔๑] ภัคควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ๑ เราจงึเขา้ไป 

ถามพวกเขาอยา่งนี้วา่ ‘ทราบวา่ ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของ 

โลกตามลัทธอิาจารยว์า่มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ จรงิหรอื’ สมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนีแ้ลว้ยนืยันวา่ ‘เป็นเชน่นัน้’ เราจงึถามตอ่ไปวา่ 

ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่มมีลูเหตุ 

มาจากเทพเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ มคีวามเป็นมาอยา่งไร’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกู 

เราถามอยา่งนีแ้ลว้ก็ตอบไมไ่ด ้กลับยอ้นถามเรา เราถกูเขาถามแลว้จงึตอบวา่ 

  [๔๒] ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มเีทพเหลา่หนึง่ชือ่ขฑิฑาปโทสกิะ เทพเหลา่นัน้ 

หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลา เมือ่หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนาน 

สรวลเสเฮฮาเกนิเวลาจงึหลงลมืสต ิเพราะความหลงลมืสต ิจงึพากันจตุจิากชัน้นัน้ 

  ขอ้ทีส่ตัวผ์ูใ้ดผูห้นึง่จตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่ 

เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติแลว้ อาศัยความเพยีรครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่น 

ประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธ ิ

ทีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้ถัดจากชาตนัิน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘เทพผูเ้จรญิทัง้หลาย ผูไ้มใ่ชเ่ทพเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ 

ไมห่มกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลา เมือ่ไมห่มกมุน่อยูใ่นความ 

สนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลาจงึไมห่ลงลมืสต ิเพราะไมห่ลงลมืสต ิจงึไมจ่ตุจิาก 

ชัน้นัน้ เป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว 

สว่นพวกเราเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ มัวแตห่มกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขฑิฑาปโทสกิะ หมายถงึเทพผูเ้พลดิเพลนิในการเลน่จนเป็นเหตใุหไ้ดร้ับโทษ คอื ตอ้งจุตจิากพรหมโลก 

   (ท.ีปา.อ. ๔๑/๑๕, ท.ีปา.ฏกีา ๔๑/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

เกนิเวลา เมือ่หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลายอ่มหลงลมืสต ิ

เพราะความหลงลมืสต ิจงึตอ้งจตุจิากชัน้นัน้ เป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื ไมค่งทน 

มอีายสุัน้ ตอ้งจตุมิาเป็นอยา่งนี้’ 

  ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่ 

มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ มคีวามเป็นมาอยา่งนี ้ใชห่รอืไม’่ สมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดม พวกขา้พเจา้ก็ไดย้นิมาอยา่งที ่

ทา่นพระโคดมตรัสน่ันแหละ’ 

  ภัคควะ ก็เรารูช้ดัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ฯลฯ ทีเ่มือ่รูช้ดั ตถาคต 

จงึไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม 

  [๔๓] ภัคควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่มโนปโทสกิะ๑ เราจงึเขา้ไปถาม 

พวกเขาอยา่งนี้วา่ ‘ทราบวา่ ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

ตามลัทธอิาจารยว์า่มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่มโนปโทสกิะ จรงิหรอื’ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนี้แลว้ยนืยันวา่ ‘เป็นเชน่นัน้’ เราจงึถามตอ่ไปวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่มมีลูเหตมุาจากเทพ 

เหลา่มโนปโทสกิะ มคีวามเป็นมาอยา่งไร’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนี้ 

แลว้ก็ตอบไมไ่ด ้กลับยอ้นถามเรา เราถกูเขาถามแลว้จงึตอบวา่ 

  [๔๔] ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มเีทพเหลา่หนึง่ชือ่มโนปโทสกิะ เทพเหลา่นัน้ 

มัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่มัวจอ้งจับผดิกนัและกันเกนิควร จงึคดิมุง่รา้ย 

ตอ่กัน เมือ่คดิมุง่รา้ยตอ่กนั จงึเหนือ่ยกายเหนือ่ยใจ พากันจตุจิากชัน้นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโนปโทสกิะ หมายถงึเทพทีต่อ้งจุตเิพราะคดิรา้ยกันและกัน (ท.ีส.ี ๔๗-๔๘/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

  ขอ้ทีส่ตัวผ์ูใ้ดผูห้นึง่จตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่ 

เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติแลว้ อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่น 

ประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธ ิ

ทีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึชาตกิอ่นนัน้ได ้ถัดจากชาตนัิน้ไประลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘เทพผูเ้จรญิทัง้หลาย ผูไ้มใ่ชเ่ทพเหลา่มโนปโทสกิะ ยอ่มไม ่

มัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่ไมม่ัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร ก็ไมค่ดิ 

มุง่รา้ยตอ่กัน เมือ่ไมค่ดิมุง่รา้ยตอ่กัน ก็ไมเ่หนือ่ยกายเหนือ่ยใจ จงึไมจ่ตุจิากชัน้นัน้ 

เป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร จักด ารงอยูเ่ทีย่งแทไ้ปเชน่นัน้ทเีดยีว 

สว่นเราเหลา่มโนปโทสกิะ มัวจอ้งจับผดิกันและกันเกนิควร เมือ่มัวจอ้งจับผดิกัน 

และกันเกนิควร จงึคดิมุง่รา้ยตอ่กัน เมือ่คดิมุง่รา้ยตอ่กัน จงึเหนือ่ยกายเหนือ่ยใจ 

พากันจตุจิากชัน้นัน้ เป็นผูไ้มเ่ทีย่งแท ้ไมย่ั่งยนื ไมค่งทน มอีายสุัน้ ตอ้งจตุมิาเป็น 

อยา่งนี’้ 

  ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่ 

มมีลูเหตมุาจากเทพเหลา่มโนปโทสกิะ มคีวามเป็นมาอยา่งนี ้ใชห่รอืไม’่ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดม พวกขา้พเจา้ก็ไดย้นิมาอยา่งทีท่า่นพระ 

โคดมตรัสน่ันแหละ’ 

  ภัคควะ ก็เรารูช้ดัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ฯลฯ ทีเ่มือ่รูช้ดั ตถาคต 

จงึไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม 

  [๔๕] ภัคควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิ 

ของโลกตามลัทธอิาจารยว์า่เกดิขึน้เอง เราจงึเขา้ไปถามพวกเขาอยา่งนี้วา่ ‘ทราบวา่ 

ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่เกดิขึน้เอง 

จรงิหรอื’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนีแ้ลว้ยนืยันวา่ ‘เป็นเชน่นัน้’ 

เราจงึถามตอ่ไปวา่ ‘ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลัทธ ิ

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

อาจารยว์า่ เกดิขึน้เอง มคีวามเป็นมาอยา่งไร’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูเราถาม 

อยา่งนีแ้ลว้ ก็ตอบไมไ่ด ้กลับยอ้นถามเรา เราถกูเขาถามแลว้จงึตอบวา่ 

  [๔๖] ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มเีทพชือ่อสญัญสีตัว์๑จตุ(ิเคลือ่น)จากชัน้นัน้ 

เพราะเกดิสญัญาขึน้ 

  ขอ้ทีส่ตัวผ์ูใ้ดผูห้นึง่จตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้เมือ่ 

เขามาเป็นอยา่งนีแ้ลว้ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติแลว้ อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่น 

ประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโต- 

สมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึถงึความเกดิแหง่สญัญานัน้ได ้ถัดจากนัน้ไป 

ระลกึไมไ่ด ้

  เขาจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเกดิขึน้เอง เพราะเหตไุร เพราะเมือ่กอ่น 

เราไมไ่ดม้ ีบัดนีก็้ไมม่ ีจงึนอ้มไปเพือ่ความเป็นผูส้งบ’ 

  ทา่นทัง้หลายประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยว์า่ 

เกดิขึน้เอง มคีวามเป็นมาอยา่งนี ้ใชห่รอืไม’่ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ตอบอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นพระโคดม พวกขา้พเจา้ก็ไดย้นิมาอยา่งทีท่า่นพระโคดมตรัสน่ันแหละ’ 

  ภัคควะ ก็เรารูช้ดัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก เรารูช้ดัความเป็นมาของ 

ทฤษฎนัีน้ และรูช้ดัยิง่กวา่นัน้ และเมือ่รูช้ดัยิง่กวา่นัน้จงึไมย่ดึมั่น เมือ่ไมย่ดึมัน่ 

จงึรูช้ดัความดับดว้ยตนเอง ทีเ่มือ่รูช้ดั ตถาคตจงึไมด่ าเนนิไปสูค่วามเสือ่ม 

  [๔๗] ภัคควะ สมณพราหมณ์บางพวก กลา่วตูเ่ราผูม้วีาทะอยา่งนี ้ผูก้ลา่ว 

อยูอ่ยา่งนี ้ดว้ยเรือ่งทีไ่มม่อียูจ่รงิ ดว้ยค าไรส้าระ เป็นเท็จ ไมเ่ป็นความจรงิวา่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสญัญสีตัว ์หมายถงึสัตวจ์ าพวกไมม่สีัญญา ไมเ่สวยเวทนา เมือ่มสีัญญาเกดิขึน้ก็เคลือ่นจากภพนัน้ทันท ี

   (ท.ีปา. ๑๑/๓๕๙/๒๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑. ปาฎกิสตูร] 

เรือ่งการประกาศทฤษฏวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

‘พระสมณโคดมและภกิษุทัง้หลายวปิรติไปแลว้ พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ ‘ในเวลา 

ทีพ่ระโยคาวจรเขา้สภุวโิมกข์๑อยู ่ยอ่มรูช้ดัส ิง่ทัง้ปวงวา่ ‘ไมง่าม’ ภัคควะ แทจ้รงิ 

เราไมไ่ดก้ลา่วอยา่งนัน้เลยวา่ ‘ในเวลาทีพ่ระโยคาวจรเขา้สภุวโิมกขอ์ยู ่ยอ่มรูช้ดัส ิง่ 

ทัง้ปวงวา่ ‘ไมง่าม’ แตเ่รากลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในเวลาทีพ่ระโยคาวจรเขา้สภุวโิมกขอ์ยู ่

ยอ่มรูช้ดัแตส่ ิง่ทีด่งีามเทา่นัน้” 

  ภัคควโคตรปรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกสมณพราหมณ์ 

ทีก่ลา่ววา่พระสมณโคดมและภกิษุทัง้หลายวปิรตินัน้น่ันแหละเป็นผูว้ปิรติ ขา้พระองค ์

เลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงสามารถแสดงธรรมให ้

ขา้พระองคเ์ขา้ถงึสภุวโิมกขอ์ยูไ่ด”้ 

  [๔๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภัคควะ การทีเ่ธอซึง่มทีฏิฐแิตกตา่งกัน 

มคีวามถกูใจแตกตา่งกัน มคีวามพอใจแตกตา่งกัน มคีวามมุง่หมายแตกตา่งกัน 

มอีาจารยแ์ตกตา่งกัน เขา้ถงึสภุวโิมกขอ์ยูไ่ด ้นีเ้ป็นสิง่ทีก่ระท าไดย้าก ขอใหเ้ธอ 

รักษาความเลือ่มใสในเราไวใ้หด้เีถดิ” 

  ภัคควโคตรปรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึการทีข่า้พระองค ์

ซึง่มทีฏิฐแิตกตา่งกัน มคีวามถกูใจแตกตา่งกัน มคีวามพอใจแตกตา่งกัน มคีวาม 

มุง่หมายแตกตา่งกัน มอีาจารยแ์ตกตา่งกัน เขา้ถงึสภุวโิมกขอ์ยู ่นีเ้ป็นสิง่ทีก่ระท าได ้

ยากก็จรงิ แตข่า้พระองคจั์กรักษาความเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคไวใ้หด้ใีหไ้ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ภัคควโคตรปรพิาชกมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

ปาฏกิสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภุวโิมกข ์ในทีน่ีห้มายถงึวัณณกสณิ (กสณิทีใ่ชเ้พง่ประเภททีม่สี)ี ม ี๔ อย่าง คอื (๑) นลี  (สเีขยีว) 

   (๒) ปีต  (สเีหลอืง) (๓) โลหติ  (สแีดง) (๔) โอทาต  (สขีาว) (ท.ีปา.อ. ๔๗/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งปรพิาชกชือ่นโิครธ 

 

๒. อทุมุพรกิสตูร 

วา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาททีอ่ทุมุพรกิาราม 

เร ือ่งปรพิาชกชือ่นโิครธ 

[๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

ก็สมัยนัน้ ปรพิาชกชือ่นโิครธอาศัยอยูใ่นปรพิาชการามของพระนางอทุมุพรกิา 

พรอ้มกับปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญป่ระมาณ ๓,๐๐๐ คน ครัง้นัน้ คหบดชีือ่สนัธาน 

ออกจากกรงุราชคฤหเ์พือ่จะเฝ้าพระผูม้พีระภาคแตย่ังวนั๑ ขณะนัน้ คหบดชีือ่สนัธาน 

มคีวามคดิดังนีว้า่ “ยังมใิชเ่วลาทีจ่ะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกอ่น พระผูม้พีระภาค 

ประทับหลกีเรน้อยู่๒ ยังมใิชส่มัยทีจ่ะเขา้ไปพบเหลา่ภกิษุผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ๓ เหลา่ภกิษุ 

ผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจยังพักอยูห่ลกีเรน้ ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหานโิครธปรพิาชกถงึปรพิาชกา- 

รามของพระนางอทุมุพรกิา” จากนัน้จงึเขา้ไปหานโิครธปรพิาชกถงึปรพิาชการามของ 

พระนางอทุมุพรกิา 

  [๕๐] เวลานัน้ นโิครธปรพิาชกน่ังอยูก่ับปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญ ่ผูก้ าลัง 

สนทนากันดว้ยเสยีงดังอือ้องึถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร 

เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ 

เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่ง 

นคิม เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท๔ เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่ง 

ตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่ง 

ความเจรญิและความเสือ่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แตย่งัวนั ในทีน่ีห้มายถงึเพิง่จะเลยเทีย่ง เพิง่จะบา่ย (ท.ีปา.อ. ๔๙/๑๗) 

๒ ประทบัหลกีเรน้อยู ่หมายถงึเขา้ฌานอยู ่(ท.ีปา.อ. ๔๙/๑๗) 

๓ เป็นทีเ่จรญิใจ ในทีน่ีห้มายถงึผูท้ าจติของคนทีไ่ปหาใหเ้จรญิขึน้และใหป้ราศจากนวิรณ์ ๕ ประการ คอื 

   (๑) กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) (๒) พยาบาท (ความคดิรา้ย) (๓) ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   (๔) อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) (๕) วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัย) (ท.ีปา.อ. ๔๙/๑๗) 

๔ ชนบท ในทีน่ีห้มายถงึเขตปกครองทีป่ระกอบดว้ยเมอืง(นคร)หลายเมอืง ตรงกับค าวา่ แควน้หรอืรัฐใน 

   ปัจจุบัน ตามนัย (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งปรพิาชกชือ่นโิครธ 

  [๕๑] นโิครธปรพิาชกเห็นสนัธานคหบดมีาแตไ่กล จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ 

“ทา่นทัง้หลายโปรดเงยีบเสยีงหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ สนัธานคหบดผีูน้ีเ้ป็นสาวก 

ของพระสมณโคดมก าลังมา อนึง่ สนัธานคหบดผีูน้ีเ้ป็นคนหนึง่ ในบรรดาสาวก 

ของพระสมณโคดมผูเ้ป็นคฤหัสถนุ่์งขาวหม่ขาว เทา่ทีอ่าศัยอยูใ่นกรงุราชคฤห ์ก็ทา่น 

เหลา่นีช้อบเสยีงเบา ไดรั้บการอบรมในเรือ่งเสยีงเบา กลา่วสรรเสรญิเสยีงเบา 

บางทเีมือ่เขาทราบวา่บรษัิทมเีสยีงเบาอาจจะเขา้มาก็ได”้ เมือ่นโิครธปรพิาชกกลา่ว 

อยา่งนีแ้ลว้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดเ้งยีบ 

  [๕๒] ครัง้นัน้ สนัธานคหบดเีขา้ไปหานโิครธปรพิาชกถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับ 

นโิครธปรพิาชกดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ฝ่ายอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นีม้า 

พบปะสมาคมกันแลว้ มเีสยีงดังอือ้องึอยู ่มักสนทนาถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื 

เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร ฯลฯ เรือ่งความเจรญิ และความเสือ่มแตฝ่่ายพระผูม้ ี

พระภาคนัน้ ทรงใชเ้สนาสนะ เป็นป่าละเมาะ๑ และป่าทบึ๒ อันสงัด มเีสยีงนอ้ย 

มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับ 

ของมนุษย์๓ ควรแกก่ารหลกีเรน้” 

  [๕๓] เมือ่สนัธานคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นโิครธปรพิาชกจงึกลา่วกับสนัธาน 

คหบดดีังนีว้า่ “คหบด ีทา่นพงึทราบเถดิ พระสมณโคดมจะเจรจากับใครได ้จะ 

สนทนากับใครได ้จะมปัีญญาเฉลยีวฉลาดเหนอืกวา่ใคร พระปัญญาของพระสมณ- 

โคดมเหมาะกับเรอืนวา่งเทา่นัน้ พระสมณโคดมไมก่ลา้เขา้ไปสูบ่รษัิท ไมส่ามารถที ่

จะเจรจาได ้พระองคป์ระทับอยู ่ณ ภายในทีส่งัดเทา่นัน้ เหมอืนโคตาบอดเดนิ 

วนเวยีนอยู ่ณ ภายในทีส่งัดเทา่นัน้ พระปัญญาของพระสมณโคดมเหมาะกับ 

เรอืนวา่ง พระสมณโคดมไมก่ลา้เขา้ไปสูบ่รษัิท ไมส่ามารถทีจ่ะเจรจาได ้พระองค ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ป่าละเมาะ หมายถงึป่าทีม่คีนอาศัยท ามาหากนิ สัญจรไปมา (ท.ีปา.ฏกีา ๕๒/๑๗) 

๒ ป่าทบึ หมายถงึป่าทีไ่มม่คีนอาศัยท ามาหากนิ มลัีกษณะ ๕ อยา่ง คอื (๑) อยูห่่างไกล (๒) อยูก่ลางดง 

   (๓) น่ากลัว (๔) น่าสยอง (๕) ตัง้อยูช่ายแดน (ท.ีปา.ฏกีา ๕๒/๑๗) 

๓ เป็นสถานทีค่วรท าเร ือ่งลบัของมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึป่าทีม่สีภาพเงยีบสงัดจากผูค้น (ท.ีปา.ฏกีา ๕๒/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

ลัทธกิดีกันบาปดว้ยตบะ 

ประทับอยูเ่ฉพาะภายในทีส่งัดเทา่นัน้ คหบด ีขอใหพ้ระสมณโคดมมาสูบ่รษัิทนีเ้ถดิ 

พวกเราจะผกูพระสมณโคดมดว้ยปัญหาขอ้เดยีวเทา่นัน้ เหวีย่งใหห้มนุเหมอืนหมอ้เปลา่ 

ฉะนัน้” 

  [๕๔] พระผูม้พีระภาคทรงสดับถอ้ยค าสนทนาระหวา่งสนัธานคหบดกีับนโิครธ- 

ปรพิาชกนี ้ดว้ยทพิพโสตธาตอุันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จ 

ลงจากภเูขาคชิฌกฏูแลว้ เสด็จเขา้ไปยังสถานทีใ่หเ้หยือ่นกยงู ทีฝ่ั่งสระโบกขรณี 

สมุาคธา เสด็จจงกรมอยูใ่นทีแ่จง้ ณ สถานทีนั่น้ นโิครธปรพิาชกเห็นพระผูม้ ี

พระภาคเสด็จจงกรมอยูใ่นทีแ่จง้ ณ สถานทีใ่หเ้หยือ่นกยงู ทีฝ่ั่งสระโบกขรณี 

สมุาคธา จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ “ทา่นทัง้หลายโปรดเงยีบเสยีงหน่อย อยา่สง่เสยีง 

อือ้องึ พระสมณโคดมนีเ้สด็จจงกรมอยูใ่นทีแ่จง้ ณ สถานทีใ่หเ้หยือ่นกยงู ทีฝ่ั่ง 

สระโบกขรณีสมุาคธา พระองคโ์ปรดเสยีงเบา ทรงไดรั้บการอบรมในเรือ่งเสยีงเบา 

ตรัสสรรเสรญิเสยีงเบา บางทเีมือ่พระองคท์รงทราบวา่ บรษัิทมเีสยีงเบาอาจจะเสด็จ 

เขา้มาก็ได ้ถา้วา่ พระสมณโคดมจะพงึเสด็จมาสูบ่รษัิทนีไ้ซร ้พวกเราจะพงึทลูถาม 

ปัญหานีก้ับพระองคว์า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใช ้

แนะน าเหลา่สาวก ท าใหเ้หลา่สาวกทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะน าแลว้ ถงึความ 

เบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรย์๑ อันเป็นทีพ่ ึง่ชัน้สงู๒” เมือ่นโิครธปรพิาชกกลา่ว 

อยา่งนีแ้ลว้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดเ้งยีบ 

ลทัธกิดีกนับาปดว้ยตบะ 

  [๕๕] ทนัีน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหานโิครธปรพิาชกถงึทีอ่ยู ่นโิครธ 

ปรพิาชกจงึทลูเชญิดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้มาเถดิ 

ขอรับเสด็จพระผูม้พีระภาค นาน ๆ พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมา ณ ทีน่ี ่ขอพระผูม้ ี

พระภาคประทับบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวเ้ถดิ” พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธ- 

อาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ สว่นนโิครธปรพิาชกก็เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาทพิรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรมรรคหรอือรยิมรรค (ท.ีปา.อ. ๕๔/๑๙-๒๐, ท.ีปา.ฏกีา ๕๔/๑๙) 

๒ เป็นทีพ่ ึง่ช ัน้สงู หมายถงึเป็นทีอ่าศัยชัน้สงูสดุ ประเสรฐิทีส่ดุ (ท.ีปา.อ. ๕๔/๑๙, ท.ีปา.ฏกีา ๕๔/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

ลัทธกิดีกันบาปดว้ยตบะ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “นโิครธ เวลานี้ ทา่นทัง้หลายสนทนากันดว้ย 

เรือ่งอะไร เรือ่งอะไรทีท่า่นทัง้หลายสนทนากันคา้งไว”้ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัส 

อยา่งนี ้นโิครธปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พวกขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จจงกรมอยูใ่นทีแ่จง้ ณ สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

นกยงู ทีฝ่ั่งสระโบกขรณีสมุาคธา จงึไดก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ถา้พระสมณโคดมจะพงึ 

เสด็จมาสูบ่รษัิทนี ้พวกเราจะพงึทลูถามปัญหานีก้ับพระองคว์า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใชแ้นะน าเหลา่สาวก ท าใหเ้หลา่สาวกทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคทรงแนะน าแลว้ ถงึความเบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรย ์อันเป็นทีพ่ ึง่ 

ชัน้สงู เรือ่งนีแ้ลทีข่า้พระองคทั์ง้หลายสนทนากันคา้งไว ้ก็พอดพีระองคเ์สด็จมาถงึ” 

  [๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นโิครธ ธรรมทีเ่ราใชแ้นะน าเหลา่สาวก 

ท าใหเ้หลา่สาวกทีเ่ราแนะน าแลว้ ถงึความเบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็น 

ทีพ่ึง่ชัน้สงูนี ้เป็นธรรมทีท่า่นผูม้ทีฏิฐแิตกตา่งกัน มคีวามถกูใจแตกตา่งกัน มคีวาม 

พอใจแตกตา่งกัน มคีวามมุง่หมายแตกตา่งกัน มอีาจารยแ์ตกตา่งกัน รูไ้ดย้าก 

เชญิเถดิ นโิครธ ทา่นจงถามปัญหาเรือ่งกดีกันบาปอยา่งยิง่ในลัทธอิาจารยข์องตน 

กับเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ลัทธกิดีกันบาปดว้ยตบะ ทีบ่รบิรูณ์เป็นอยา่งไร 

ทีไ่มบ่รบิรูณ์เป็นอยา่งไร” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ปรพิาชกเหลา่นัน้ไดส้ง่ 

เสยีงอือ้องึขึน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระสมณ- 

โคดมมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ทรงหยดุลทัธขิองพระองคไ์ว ้ทรงเปิดโอกาสใหถ้าม 

ลัทธคินอืน่ได”้ 

  [๕๗] ขณะนัน้ นโิครธปรพิาชกหา้มปรพิาชกเหลา่นัน้ใหส้งบเสยีงแลว้ 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองคถ์อืลัทธ ิ

กดีกันบาปดว้ยตบะ มกีารกดีกันบาปดว้ยตบะเป็นแกน่สาร ยดึตดิอยูก่ับการกดีกัน 

บาปดว้ยตบะ การกดีกนับาปดว้ยตบะ ทีบ่รบิรูณ์เป็นอยา่งไร ทีไ่มบ่รบิรูณ์เป็น 

อยา่งไร” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

ลัทธกิดีกันบาปดว้ยตบะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “นโิครธ บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้เป็นอเจลก 

(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิ 

ใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บอาหารทีเ่ขาแบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท าเจาะจง 

ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บอาหารจากปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ 

ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไมรั่บอาหารครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก 

ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลังบรโิภค ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บ 

อาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไมรั่บอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บ 

อาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในทีเ่ลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวนั 

ไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง 

รับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพีดว้ยขา้วค าเดยีว รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพี 

ดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ๑ รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ย 

อาหารในถาดนอ้ย ๑ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชพีดว้ย 

อาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไว ้

คา้งคนื ๒ วนั ฯลฯ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วนั ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วนั 

ตอ่มือ้ กนิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร 

กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิร าเป็นอาหาร กนิขา้วตังเป็น 

อาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิโคมัยเป็นอาหาร กนิเหงา้ 

และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพี นุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน 

นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ (ผา้เป้ือนฝุ่ น) นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนังเสอื 

นุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ นุ่งหม่ผา้คากรอง๒ นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไม ้

กรอง นุ่งหม่ผา้กัมพลผมมนุษย ์นุ่งหม่ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ 

เป็นผูถ้อนผมและหนวด คอืถอืการถอนผมและหนวด ยนือยา่งเดยีว ไมย่อมน่ัง 

เดนิกระโหยง่ คอืถอืการเดนิกระโหยง่ (เหยยีบพืน้ไมเ่ต็มเทา้) ถอืการนอนบนหนาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก. ๒๑/๑๙๘/๒๓๐ ประกอบ 

๒ ผา้คากรอง หมายถงึผา้ทีถ่ักทอดว้ยหญา้คา เป็นผา้ทีพ่วกฤๅษีใชนุ่้งหม่ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

วา่ดว้ยอปุกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) 

นอนบนทีน่อนอันท าดว้ยหนาม นอนบนแผน่กระดาน นอนบนเนนิดนิ นอนตะแคง 

ขา้งเดยีว เอาฝุ่ นคลกุตัว อยูก่ลางแจง้ น่ังบนอาสนะตามทีป่ลูาดไว ้บรโิภคคถู คอื 

ถอืการบรโิภคคถู ไมด่ืม่น ้าเย็น คอืถอืการไมด่ืม่น ้าเย็น อาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้ คอื 

ถอืการลงอาบน ้า 

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ย 

ตบะ เป็นลัทธทิีบ่รบิรูณ์หรอืไมบ่รบิรูณ์” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ยตบะ เป็นลัทธ ิ

ทีบ่รบิรูณ์แน่นอน มใิชไ่มบ่รบิรูณ์” 

  “นโิครธ เรากลา่ววา่การกดีกันบาปดว้ยตบะแมท้ีบ่รบิรูณ์อยา่งนี ้ก็ยังมอีปุกเิลส 

อยูเ่ป็นอันมาก” 

วา่ดว้ยอปุกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) 

  [๕๘] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะเหตไุร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่การ 

กดีกันบาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์อยา่งนี ้ก็ยังมอีปุกเิลสอยูอ่กีเป็นอันมาก” 

  “นโิครธ 

   ๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้ยดึมั่นตบะ เขามใีจยนิด ีมคีวามด าร ิ

       อันบรบิรูณ์ดว้ยตบะ๑นัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะจน 

       เป็นเหตใุหเ้ขามใีจยนิด ีมคีวามด ารอิันบรบิรูณ์ดว้ยตบะนัน้ นีแ้ล 

       เป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

   ๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขายกตนขม่ผูอ้ ืน่ดว้ยตบะนัน้ 

       ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะจนเป็นเหตใุหเ้ขายกตนขม่ผูอ้ ืน่ 

       ดว้ยตบะนัน้ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามด ารอินับรบิรูณด์ว้ยตบะ ในทีน่ีห้มายถงึพอใจในการบ าเพ็ญแตต่บะเทา่นัน้ (ท.ีปา.อ. ๕๘/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

วา่ดว้ยอปุกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) 

   ๓. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขามัวเมา๑ หลงใหล ถงึความ 

       ประมาทดว้ยตบะนัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะจนเป็น 

       เหตใุหเ้ขามัวเมา หลงใหล ถงึความประมาทดว้ยตบะนัน้ นีแ้ล 

       เป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

  [๕๙]  ๔. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภ๒สกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขามใีจยนิด ีมคีวามด ารอิัน 

       บรบิรูณ์ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผู ้

       บ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะจนเป็นเหตทุ าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เขามใีจยนิด ีมคีวามด ารอิันบรบิรูณ์ดว้ยลาภ 

       สกัการะและความสรรเสรญินัน้ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผู ้

       บ าเพ็ญตบะ 

   ๕. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขายกตนขม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยลาภ 

       สกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่น 

       ตบะจนเป็นเหตทุ าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เขา 

       ยกตนขม่ผูอ้ ืน่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ นีแ้ลเป็น 

       อปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

   ๖. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขามัวเมา หลงใหล ถงึความ 

       ประมาทดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผู ้

       บ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะจนเป็นเหตทุ าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เขามัวเมา หลงใหล ถงึความประมาทดว้ย 

       ลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคล 

       ผูบ้ าเพ็ญตบะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มวัเมา ในทีน่ีห้มายถงึมัวเมาเกดิจากมานะ (ท.ีปา.อ. ๕๘/๒๑) 

๒ ลาภ ในทีน่ีห้มายถงึการไดปั้จจัย ๔ ประการทีเ่ขาเตรยีมไวเ้พือ่นอ้มถวายคอื (๑) ผา้นุ่งหม่ (๒) อาหาร 

   (๓) ทีอ่ยูอ่าศัย (๔) ยารักษาโรค (ท.ีปา.อ. ๕๙/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

วา่ดว้ยอปุกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) 

  [๖๐]  ๗. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ ถงึกับแบง่โภชนะ ๒ สว่นวา่ 

       ‘สิง่นีเ้ราชอบ สิง่นีเ้ราไมช่อบ’ สิง่ใดทีเ่ขาไมช่อบ เขาก็อยากทิง้ 

       สิง่นัน้ สว่นสิง่ใดทีเ่ขาชอบ เขาก็พัวพัน ยนิด ีหลงใหล ยดึตดิ 

       สิง่นัน้ มองไมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู ่

       ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

   ๘. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เพราะเหตแุหง่ความอยากใน 

       ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ดว้ยคดิวา่ ‘พระราชา มหา- 

       อ ามาตยข์องพระราชา กษัตรยิ ์พราหมณ์ คหบด ีเดยีรถยี ์

       จักสกัการะเรา’ ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

  [๖๑]  ๙. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ระรานสมณะหรอืพราหมณ์อืน่วา่ ‘ก็ไฉน ผูน้ี้ 

       เลีย้งชวีติดว้ยวตัถหุลายอยา่ง กนิไปหมดทกุอยา่ง คอื พชืเกดิ 

       จากเหงา้ พชืเกดิจากล าตน้ พชืเกดิจากตา พชืเกดิจากยอด และ 

       พชืเกดิจากเมล็ดเป็นทีห่า้ ปลายฟันของผูน้ีค้มกรบิประดจุสายฟ้า 

       คนทัง้หลายยังพากันเรยีกวา่เป็นสมณะ’ ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็น 

       อปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

         ๑๐. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ผูก้ าลังไดรั้บ 

       สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาอยูใ่นตระกลูทัง้หลาย เขาด าร ิ

       อยา่งนีว้า่ ‘ในตระกลูทัง้หลาย คนทัง้หลายสกัการะ เคารพ 

       นับถอื บชูาสมณะหรอืพราหมณ์ชือ่นีท้ีเ่ลีย้งชวีติดว้ยวตัถหุลาย 

       อยา่ง แตใ่นตระกลูทัง้หลายไมม่ใีครสกัการะ ไมม่ใีครเคารพ ไมม่ ี

       ใครนับถอื ไมม่ใีครบชูาเราผูบ้ าเพ็ญตบะ ซึง่เลีย้งชวีติดว้ยวตัถ ุ

       เศรา้หมอง’ เขาท าความรษิยา๑และความตระหนี่๒ใหเ้กดิขึน้ในตระกลู 

       ทัง้หลาย ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความรษิยา ในทีน่ีห้มายถงึการท าลายสักการะ เป็นตน้ ของคนอืน่ (ท.ีปา.อ. ๖๑/๒๒) 

๒ ความตระหนี ่ในทีน่ีห้มายถงึความไมพ่อใจทีเ่ห็นเขาท าสักการะ เป็นตน้ แกค่นอืน่ (ท.ีปา.อ. ๖๑/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

วา่ดว้ยอปุกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) 

  [๖๒] ๑๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นผูม้ปีกตน่ัิงในทีท่ีค่นเห็นได ้ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ล 

       เป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

         ๑๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เทีย่วอวดตนในตระกลูทัง้หลายวา่ ‘การ 

       กระท าแมน้ีก็้มใีนตบะของเรา การกระท าแมน้ีก็้มใีนตบะของเรา’ 

       ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

         ๑๓. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ใชป้ระโยชนจ์ากความผดิ๑บางอยา่งทีป่กปิดไว ้

       เมือ่ถกูผูอ้ ืน่ถามวา่ ‘สิง่นีค้วรแกท่า่นหรอื’ จงึกลา่วถงึสิง่ทีไ่มค่วร 

       วา่ ‘ควร’ กลา่วถงึสิง่ทีค่วรวา่ ‘ไมค่วร’ เขาพดูเท็จทัง้ทีรู่ต้ัวอยู ่

       ดว้ยประการฉะนี ้ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

         ๑๔. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เมือ่ตถาคตหรอืสาวกของตถาคตก าลังแสดง 

       ธรรมอยู ่ยอ่มไมค่ลอ้ยตามธรรมบรรยายทีค่วรคลอ้ยตามอันมอียู ่

       น่ันเทยีว ขอ้ที ่ฯลฯ นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของบคุคลผูม้ตีบะ 

  [๖๓] ๑๕. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้ขอ้ทีบ่คุคลผู ้

       บ าเพ็ญตบะ เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของ 

       บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

         ๑๖. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูล้บหลู ่ตเีสมอ ฯลฯ 

         ๑๗. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูร้ษิยา มคีวามตระหนี ่ฯลฯ 

         ๑๘. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูโ้ออ้วด มมีายา ฯลฯ 

         ๑๙. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูก้ระดา้ง ถอืตวัจัด ฯลฯ 

         ๒๐. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูม้คีวามปรารถนาชัว่ ตกอยูใ่นอ านาจ 

       แหง่ความปรารถนาชั่ว ฯลฯ 

         ๒๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูม้คีวามเห็นผดิ ประกอบดว้ยอันตคาหกิ- 

       ทฏิฐ ิฯลฯ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความผดิ ในทีน่ีห้มายถงึความผดิทัง้ทางกาย วาจา และใจ (ท.ีปา.ฏกีา ๖๒/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงสะเก็ด 

         ๒๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ สละ 

       สิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน 

       มคีวามถอืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก นีแ้ลเป็นอปุกเิลสของ 

       บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ 

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร การกดีกันบาปดว้ยตบะเหลา่นี ้เป็น 

อปุกเิลส หรอืไมเ่ป็นอปุกเิลส” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ การกดีกันบาปดว้ยตบะเหลา่นี ้เป็นอปุกเิลสแน่นอน 

ไมใ่ชไ่มเ่ป็นอปุกเิลส ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะบางคนในโลกนี ้เป็นผูป้ระกอบดว้ย 

อปุกเิลสเหลา่นีค้รบทกุอยา่ง เป็นฐานะทีจ่ะมไีด ้ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึบคุคลผูม้ ี

อปุกเิลสเพยีงบางขอ้” 

เร ือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงสะเก็ด 

  [๖๔] “นโิครธ 

   ๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้ยดึมั่นตบะ เขามใีจไมย่นิด ีไมม่ ี

       ความด ารอิันบรบิรูณ์ดว้ยตบะนัน้ ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่น 

       ตบะจนเป็นเหตใุหเ้ขามใีจไมย่นิด ีไมม่คีวามด ารอิันบรบิรูณ์ดว้ย 

       ตบะนัน้ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

   ๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ดว้ย 

       ตบะนัน้ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

   ๓. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาไมม่ัวเมา ไมห่ลงใหล ไมถ่งึ 

       ความประมาทดว้ยตบะนัน้ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ย 

       เหตนัุน้อยา่งนี ้

  [๖๕]  ๔. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขามใีจไมย่นิด ีไมม่คีวามด าร ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงสะเก็ด 

       อันบรบิรูณ์ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ที ่ฯลฯ 

       เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

   ๕. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขาไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยลาภ 

       สกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

       ดว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

   ๖. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาท าลาภสกัการะและความ 

       สรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ดว้ยตบะนัน้ เขาไมม่ัวเมา ไมห่ลงใหล ไมถ่งึ 

       ความประมาทดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ ขอ้ที ่ฯลฯ 

       เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

  [๖๖]  ๗. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยดึมั่นตบะ เขาไมพ่จิารณาโภชนะทัง้หลาย 

       เป็น ๒ สว่น วา่ ‘สิง่นีเ้ราชอบ สิง่นีเ้ราไมช่อบ’ สิง่ใดทีเ่ขาไมช่อบ 

       เขาก็ไมอ่ยากทิง้ส ิง่นัน้ สว่นสิง่ทีเ่ขาชอบ เขาก็ไมพั่วพัน ไมย่นิด ี

       ไมห่ลงใหล ไมย่ดึตดิสิง่นัน้ เห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลดัออก 

       บรโิภคอยู ่ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

   ๘. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ไมย่ดึมั่นตบะ เพราะเหตแุหง่ความอยากได ้

       ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ดว้ยคดิวา่ ‘พระราชา มหาอ ามาตย ์

       ของพระราชา กษัตรยิ ์พราหมณ์ คหบด ีเดยีรถยี ์จักสกัการะ 

       เรา’ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี้ 

  [๖๗]  ๙. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ไมร่ะรานสมณะหรอืพราหมณ์อืน่วา่ ‘ก็ไฉน 

       ผูน้ีเ้ลีย้งชวีติดว้ยวตัถหุลายอยา่ง กนิไปหมดทกุอยา่ง คอื พชื 

       เกดิจากเหงา้ พชืเกดิจากล าตน้ พชืเกดิจากตา พชืเกดิจากยอด 

       และพชืเกดิจากเมล็ดเป็นทีห่า้ ปลายฟันของผูน้ี้คมกรบิประดจุสายฟ้า 

       คนทัง้หลายยังพากันเรยีกวา่เป็นสมณะ’ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็น 

       ผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงสะเก็ด 

         ๑๐. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ผูก้ าลังไดรั้บ 

       สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาในตระกลูทัง้หลาย เขาไมด่ าร ิ

       อยา่งนีว้า่ ‘ในตระกลูทัง้หลาย คนทัง้หลายยอ่มสกัการะ เคารพ 

       นับถอื บชูา สมณะหรอืพราหมณ์ชือ่นีผู้เ้ลีย้งชวีติดว้ยวตัถหุลาย 

       อยา่ง แตใ่นตระกลูทัง้หลายไมม่ใีครสกัการะ ไมม่ใีครเคารพ 

       ไมม่ใีครนับถอื ไมม่ใีครบชูาเราผูบ้ าเพ็ญตบะซึง่เลีย้งชวีติดว้ยวตัถ ุ

       เศรา้หมอง’ เขาไมท่ าความรษิยาและความตระหนีใ่หเ้กดิขึน้ในตระกลู 

       ทัง้หลาย ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

  [๖๘] ๑๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มม่ปีกตน่ัิงในทีท่ีค่นเห็นได ้ขอ้ที ่ฯลฯ 

       เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

         ๑๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ยอ่มไมเ่ทีย่วอวดตนในตระกลูทัง้หลายวา่ 

       ‘การกระท าแมน้ีก็้มใีนตบะของเรา การกระท าแมน้ีก็้มใีนตบะของ 

       เรา’ ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี้ 

         ๑๓. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากความผดิบางอยา่งทีป่กปิดไว ้

       เมือ่ถกูผูอ้ ืน่ถามวา่ ‘สิง่นีค้วรแกท่า่นหรอื’ จงึกลา่วถงึสิง่ทีไ่มค่วร 

       วา่ ‘ไมค่วร’ กลา่วถงึสิง่ทีค่วรวา่ ‘ควร’ เขาไมพ่ดูเท็จทัง้ทีรู่ต้ัวอยู ่

       ดว้ยประการฉะนี ้ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้ 

       อยา่งนี ้

         ๑๔. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เมือ่ตถาคตหรอืสาวกของตถาคตก าลังแสดง 

       ธรรมอยู ่ยอ่มคลอ้ยตามธรรมบรรยายทีค่วรคลอ้ยตามอันมอียู ่

       น่ันเทยีว ขอ้ที ่ฯลฯ เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

  [๖๙] ๑๕. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมผ่กูโกรธไว ้ขอ้ทีบ่คุคลผู ้

       บ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมผ่กูโกรธไว ้เขาชือ่วา่เป็นผู ้

       บรสิทุธิด์ว้ยเหตนัุน้อยา่งนี้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการทีถ่งึความบรสิทุธิเ์พยีงเปลอืก 

         ๑๖. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มล่บหลู ่ไมต่เีสมอ ฯลฯ 

         ๑๗. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มร่ษิยา ไมต่ระหนี ่ฯลฯ 

         ๑๘. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีายา ฯลฯ 

         ๑๙. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มก่ระดา้ง ไมถ่อืตัวจัด ฯลฯ 

         ๒๐. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มม่คีวามปรารถนาชัว่ ไมต่กอยูใ่นอ านาจ 

        แหง่ความปรารถนาชั่ว ฯลฯ 

         ๒๑. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มม่คีวามเห็นผดิ ไมป่ระกอบดว้ย 

       อันตคาหกิทฏิฐ ิฯลฯ 

         ๒๒. บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูไ้มย่ดึมั่นทฏิฐขิองตน ไมถ่อืรัน้ สละ 

       สิง่ทีต่นยดึมั่นไดง้า่ย ขอ้ทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นผูไ้มย่ดึมั่นทฏิฐ ิ

       ของตน ไมถ่อืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดง้า่ย เขาชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

       ดว้ยเหตนัุน้อยา่งนี ้

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ย 

ตบะ เป็นลัทธทิีบ่รสิทุธิห์รอืไมบ่รสิทุธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ยตบะ เป็นลัทธ ิ

ทีบ่รสิทุธิแ์น่นอน ไมใ่ชไ่มบ่รสิทุธิ ์เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่” 

  “นโิครธ การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้หาเป็นลัทธทิีถ่งึยอด 

และถงึแกน่ไม ่ทีแ่ท ้เป็นลัทธทิีถ่งึเพยีงสะเก็ดเทา่นัน้” 

เร ือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงเปลอืก 

  [๗๐] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคจงให ้

ขา้พระองคถ์งึยอดและถงึแกน่แหง่การกดีกันบาปดว้ยตบะเถดิ” 

  “นโิครธ บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการทีถ่งึความบรสิทุธิเ์พยีงเปลอืก 

   ๑. ไมท่ าชวีติใหต้กลว่งไป ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ใหท้ าชวีติใหต้กลว่งไป เมือ่ผูอ้ ืน่ 

       ท าชวีติใหต้กลว่งไป ก็ไมด่ใีจ 

   ๒. ไมถ่อืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ไมใ่ชใ้หผู้อ้ ืน่ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

       มไิดใ้ห ้เมือ่ผูอ้ ืน่ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ก็ไมด่ใีจ 

   ๓. ไมพ่ดูเท็จ ไมใ่ชใ้หผู้อ้ ืน่พดูเท็จ เมือ่ผูอ้ ืน่พดูเท็จ ก็ไมด่ใีจ 

   ๔. ไมเ่สพกามคณุ ไมใ่ชใ้หผู้อ้ ืน่เสพกามคณุ เมือ่ผูอ้ ืน่เสพกามคณุ 

       ก็ไมด่ใีจ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  การทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ จะเป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการได ้ก็เพราะ 

เขามสี ิง่ทีก่ าลังจะกลา่วตอ่ไปนี ้คอื โดยความเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะ เขารักษาศลีใหย้ิง่ 

ไมก่ลับมาเป็นคฤหัสถ ์เขาพักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา 

ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เขากลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เขาละอภชิฌา 

(ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา) ในโลก๑ มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความมุง่รา้ย คอื พยาบาท(ความคดิรา้ย) มจีติไมพ่ยาบาท 

มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ย คอื พยาบาท 

ละถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีต-ิ 

สมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่น 

และรอ้นใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธจัจกกุกจุจะ 

ละวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาได ้ไมม่คีวามสงสยัในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา๒ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก แปลวา่สภาพทีต่อ้งแตกสลาย ในทีน่ีห้มายถงึอปุาทานขันธ ์๕ ประการ คอื ความยดึตดิ รปู เวทนา 

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

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๙๘/๓๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการทีถ่งึความบรสิทุธิเ์พยีงเปลอืก 

  [๗๑] เขาละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้อันเป็นเครือ่งเศรา้หมองจติ ทอนก าลัง 

ปัญญา มเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  มกีรณุาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยกรณุาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  มมีทุติาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยมทุติาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นดังวา่มานี้ การกดีกันบาปดว้ย 

ตบะ เป็นลัทธทิีบ่รสิทุธิห์รอืไมบ่รสิทุธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ยตบะ เป็นลัทธ ิ

ทีบ่รสิทุธิแ์น่นอน ไมใ่ชไ่มบ่รสิทุธิ ์เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่ทเีดยีว” 

  “นโิครธ การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ยังไมเ่ป็นลัทธทิีถ่งึยอด 

และถงึแกน่ ทีแ่ท ้เป็นลัทธทิีถ่งึเพยีงเปลอืกเทา่นัน้” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการทีถ่งึความบรสิทุธิเ์พยีงกระพี ้

 

เร ือ่งการถงึความบรสิทุธิเ์พยีงกระพี ้

  [๗๒] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคจงให ้

ขา้พระองคถ์งึยอดและถงึแกน่แหง่การกดีกันบาปดว้ยตบะเถดิ” 

  “นโิครธ บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ฯลฯ 

  นโิครธ การทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ จะเป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการได ้

ก็เพราะเขามสี ิง่ทีก่ าลังจะกลา่วตอ่ไปนี ้คอื โดยความเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะ เขารักษาศลี 

ใหย้ิง่ ไมก่ลับมาเป็นคฤหัสถ ์พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด ฯลฯ 

  เขาละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้อันเป็นเครือ่งเศรา้หมองจติ ทอนก าลังปัญญา 

มเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

  มกีรณุาจติ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ ฯลฯ 

  มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ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 ตลอด 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการถงึความบรสิทุธิท์ีถ่งึยอดและถงึแกน่ 

สงัวฏัฏกัป๑เป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัป๒เป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัป 

และววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ 

แมใ้นภพนัน้ เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์

และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี้’ เขาระลกึชาตกิอ่นได ้

หลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี้ 

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ย 

ตบะ เป็นลัทธทิีบ่รสิทุธิห์รอืไมบ่รสิทุธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ยตบะ เป็นลัทธ ิ

ทีบ่รสิทุธิแ์น่นอน ไมใ่ชไ่มบ่รสิทุธิ ์เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่” 

  “นโิครธ การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้เป็นลัทธทิีย่ังไมถ่งึยอด 

และถงึแกน่ ทีแ่ท ้เป็นลัทธทิีถ่งึเพยีงกระพีเ้ทา่นัน้” 

เร ือ่งการถงึความบรสิทุธิท์ ีถ่งึยอดและถงึแกน่ 

  [๗๓] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคจงให ้

ขา้พระองคถ์งึยอดและถงึแกน่แหง่การกดีกันบาปดว้ยตบะเถดิ” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ สงัวฏัฏะ แปลวา่ ความเสือ่ม ความพนิาศ และค าว่า กปั แปลวา่ กาลก าหนด ชว่งระยะเวลายาว 

   นานเหลอืเกนิทีก่ าหนดวา่โลกคอืสกลจักรวาลประลัยครัง้หนึง่ ดังนัน้ ค าว่า สงัวฏัฏกปั หมายถงึชว่งระยะ 

   เวลาทีโ่ลกเสือ่ม ม ี๓ อยา่ง คอื (๑) อาโปสังวัฏฏกัป (กัปทีเ่สือ่มเพราะน ้า) หมายถงึกัปทีเ่สือ่มเพราะ 

   น ้าทว่มนับแตช่ัน้สภุกณิหพรหมลงมา (๒) เตโชสังวัฏฏกัป (กัปทีเ่สือ่มเพราะไฟ) หมายถงึกัปทีไ่ฟไหม ้

   นับแตช่ัน้อาภัสสรพรหมลงมา (๓) วาโยสังวัฏฏกัป (กัปทีเ่สือ่มเพราะลม) หมายถงึกัปทีล่มพัดท าลาย 

   นับแตช่ัน้เวหัปผลพรหมลงมา หรอืหมายถงึชว่งระยะเวลาทีเ่ปลวไฟดับจนถงึมหาเมฆทีใ่หก้ัปพนิาศ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๖/๓๘๔, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๕) 

๒ ววิฏัฏกปั หมายถงึชว่งระยะเวลาทีโ่ลกเจรญิหรอืหมายถงึชว่งระยะเวลาทีด่วงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์กดิจน 

   ถงึมมีหาเมฆบรบิรูณ์ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

เรือ่งการถงึความบรสิทุธิท์ีถ่งึยอดและถงึแกน่ 

  “นโิครธ บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะในโลกนี ้เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ฯลฯ 

  นโิครธ การทีบ่คุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ จะเป็นผูส้ ารวมดว้ยสงัวร ๔ ประการได ้

ก็เพราะเขามสี ิง่ทีก่ าลังจะกลา่วตอ่ไปนี ้คอื โดยความเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะ เขารักษา 

ศลีใหย้ิง่ ไมก่ลับมาเป็นคฤหัสถ ์พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด ฯลฯ 

  เขาละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้อันเป็นเครือ่งเศรา้หมองจติ ทอนก าลังปัญญา 

มเีมตตาจติ ฯลฯ 

  มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง 

๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ฯลฯ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะ 

ท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เขาเห็นหมูส่ตัวท์ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เขารูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวผ์ูเ้จรญิเหลา่นีท้ีป่ระกอบ 

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวเ์หลา่นี ้ทีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ 

และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรม 

ตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เขาเห็น 

หมูส่ตัวท์ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ี

ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนี้แล 

  นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ย 

ตบะ เป็นลัทธทิีบ่รสิทุธิห์รอืไมบ่รสิทุธิ”์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

ค าสารภาพผดิของนโิครธปรพิาชก 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นดังวา่มานี ้การกดีกันบาปดว้ยตบะ เป็นลัทธ ิ

ทีบ่รสิทุธิแ์น่นอน ไมใ่ชไ่มบ่รสิทุธิ ์เป็นลัทธทิีถ่งึยอดและถงึแกน่๑” 

  [๗๔] “นโิครธ การกดีกันบาปดว้ยตบะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้เป็นลัทธทิีถ่งึ 

ยอดและถงึแกน่ ทา่นกลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ ‘ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใช ้

แนะน าเหลา่สาวก ท าใหเ้หลา่สาวกทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะน าแลว้ ถงึความ 

เบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็นทีพ่ ึง่ชัน้สงู’ เหตอุันยอดเยีย่มกวา่ และ 

ประณีตกวา่ทีว่า่มาแลว้น่ันแหละ เป็นธรรมทีเ่ราใชแ้นะน าเหลา่สาวก ท าใหเ้หลา่ 

สาวกทีเ่ราแนะน าแลว้ถงึความเบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็นทีพ่ ึง่ชัน้สงู” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ ปรพิาชกเหลา่นัน้ สง่เสยีงอือ้องึวา่ 

“ในเรือ่งนีพ้วกเรากับอาจารยฉ์บิหายละ ในเรือ่งนีพ้วกเรากับอาจารยว์อดวายละ 

พวกเราไมรู่ม้ากยิง่ไปกวา่นีเ้ลย” 

ค าสารภาพผดิของนโิครธปรพิาชก 

  [๗๕] เมือ่สนัธานคหบดทีราบวา่ บัดนี ้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นีต้ัง้ใจฟัง 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค เงีย่โสตลงสดับ ไมส่ง่จติไปในทีอ่ืน่โดยแท ้จงึได ้

กลา่วกับนโิครธปรพิาชกวา่ “ทา่นนโิครธ ทา่นไดก้ลา่วกับเราอยา่งนี้วา่ ‘คหบด ี

ทา่นพงึทราบเถดิ พระสมณโคดมจะเจรจากับใครได ้จะสนทนากับใครได ้จะม ี

ปัญญาเฉลยีวฉลาดเหนอืกวา่ใคร พระปัญญาของพระสมณโคดมเหมาะกับเรอืนวา่ง 

เทา่นัน้ พระสมณโคดมไมก่ลา้เขา้ไปสูบ่รษัิท ไมส่ามารถทีจ่ะเจรจาได ้พระองค ์

ประทับอยู ่ณ ภายในทีส่งัดเทา่นัน้ เหมอืนโคตาบอดเดนิวนเวยีนอยู ่ณ ภายในที ่

สงัดเทา่นัน้ พระปัญญาของพระสมณโคดมเหมาะกบัเรอืนวา่ง พระสมณโคดม 

ไมก่ลา้เขา้ไปสูบ่รษัิท ไมส่ามารถทีจ่ะเจรจาได ้พระองคป์ระทับอยูเ่ฉพาะภายใน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถงึยอดและถงึแกน่ ในทีน่ีห้มายความวา่ถงึยอดและถงึแกน่ตามลัทธเิดยีรถยี ์ซึง่มอีปุมาวา่ ลาภสักการะ 

   เหมอืนกิง่ไมแ้ละใบไม ้ศลี ๕ เหมอืนสะเก็ดไม ้สมาบัต ิ๘ เหมอืนเปลอืกไม ้ปพุเพนวิาสานุสสต ิ(ญาณ 

   ทีท่ าใหร้ะลกึชาตไิด)้ และอภญิญาอันเป็นทีส่ดุเป็นกระพีไ้ม ้ทพิพจักข ุ(ญาณทีท่ าใหม้ตีาทพิย)์ เหมอืนแกน่ไม ้

   สว่นความหมายตามพระพทุธศาสนามอีปุมาวา่ ลาภสักการะเหมอืนกิง่ไมแ้ละใบไม ้ปารสิทุธศิลี ๔ 

   เหมอืนสะเก็ดไม ้ฌานสมาบัตเิหมอืนเปลอืกไม ้อภญิญาทีเ่ป็นโลกยิะเหมอืนกระพีไ้ม ้มรรคผลเหมอืนแกน่ไม ้

   (ท.ีปา.อ. ๗๔/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

ค าสารภาพผดิของนโิครธปรพิาชก 

ทีส่งัดเทา่นัน้ คหบด ีขอใหพ้ระสมณโคดมมาสูบ่รษัิทนีเ้ถดิ พวกเราจะผกูพระสมณ- 

โคดมดว้ยปัญหาขอ้เดยีวเทา่นัน้ เหวีย่งใหห้มนุเหมอืนหมอ้เปลา่ ฉะนัน้’ ทา่นนโิครธ 

พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้เสด็จมาถงึทีน่ีแ่ลว้ พวกทา่น 

จงท าใหพ้ระองคไ์มก่ลา้เสด็จเขา้มาสูบ่รษัิท จงท าใหเ้ป็นเหมอืนโคตาบอดเดนิ 

วนเวยีน จงผกูพระองคด์ว้ยปัญหาขอ้เดยีวเทา่นัน้ จงเหวีย่งพระองคใ์หห้มนุเหมอืน 

หมอ้เปลา่เถดิ” 

  เมือ่สนัธานคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นโิครธปรพิาชกน่ังนิง่ เกอ้เขนิ๑ คอตก 

กม้หนา้ ซบเซา ตอบโตไ้มไ่ด ้

  [๗๖] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ นโิครธปรพิาชกน่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอ 

ตก กม้หนา้ ซบเซา ตอบโตไ้มไ่ด ้จงึตรัสกับนโิครธปรพิาชกดังนีว้า่ “นโิครธ ทา่น 

กลา่ววาจานีจ้รงิหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคก์ลา่ววาจานีจ้รงิ เพราะความเป็นคนโง่ 

เขลา ไมฉ่ลาด” 

  “นโิครธ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ทา่นเคยไดย้นิปรพิาชกผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ 

ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารย ์พดูกันอยา่งนีบ้า้งไหมวา่ ‘พระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ทัง้หลายไดม้แีลว้ในอดตีกาล พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้เสด็จมาพบปะ 

สมาคมกันแลว้ มพีระสรุเสยีงดังอือ้องึอยู ่มักทรงสนทนาถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื 

เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ 

เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิ

เรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ 

เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด 

เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม ดว้ยประการนัน้ ๆ เหมอืน 

ทา่นกับอาจารยพ์ดูคยุกันในบัดนีห้รอื หรอืวา่ทา่นเคยไดย้นิมาอย่างนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้ทรงใชส้อยเสนาสนะ เป็นป่าละเมาะ และป่าทบึ อันสงัด มเีสยีง 

เบา มเีสยีงเอ็ดองึนอ้ย ปราศจากเสยีงพดูของคนทีส่ญัจร เป็นสถานทีค่วรท า 

เรือ่งลับของมนุษย ์ควรแกก่ารหลกีเรน้ เหมอืนเราผูป้ฏบิัตอิยูใ่นบัดนี้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เกอ้เขนิ ในทีน่ีห้มายถงึหมดอ านาจ หมดฤทธิเ์ดช (ท.ีปา.อ. ๗๕/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

การท าใหแ้จง้ทีส่ดุซึง่พรหมจรรย ์

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิปรพิาชกผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์

และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูสบืกนัมาวา่ ‘พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายไดม้แีลว้ 

ในอดตีกาล พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้เสด็จมาพบปะสมาคมกันแลว้ มพีระสรุเสยีง 

ดังอือ้องึอยู ่มักทรงสนทนาถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร 

ฯลฯ เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม ดว้ยประการนัน้ ๆ เหมอืนขา้พระองคก์ับ 

อาจารยพ์ดูคยุกันในบัดนีก็้หามไิด ้พระผูม้พีระภาคทัง้หลาย ทรงใชส้อยเสนาสนะ 

เป็นป่าละเมาะ และป่าทบึ อันสงัด มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการ 

สญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับของมนุษย ์ควรแกก่ารหลกีเรน้ 

เหมอืนพระผูม้พีระภาคในบัดนี้” 

  “นโิครธ ทา่นเป็นผูรู้ ้เป็นคนแก ่ไมไ่ดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคนัน้ 

เป็นผูต้รัสรูแ้ลว้ ทรงแสดงธรรมเพือ่ความตรัสรู ้พระผูม้พีระภาคนัน้ ทรงฝึกตนแลว้ 

ทรงแสดงธรรมเพือ่การฝึกตน พระผูม้พีระภาคนัน้ ทรงสงบแลว้ ทรงแสดงธรรม 

เพือ่ความสงบ พระผูม้พีระภาคนัน้ ทรงขา้มโอฆะ๑ ๔ ประการ ไดแ้ลว้ ทรงแสดง 

ธรรมเพือ่ขา้มโอฆะ ๔ ประการ พระผูม้พีระภาคนัน้ ทรงดับกเิลสไดแ้ลว้ ทรงแสดง 

ธรรมเพือ่ความดับกเิลสได”้ 

การท าใหแ้จง้ซึง่ทีส่ดุพรหมจรรย ์

  [๗๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นโิครธปรพิาชกไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความผดิไดค้รอบง าขา้พระองคผ์ูโ้ง่ เขลา 

ไมฉ่ลาด ซึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคอยา่งนี ้ขอพระองคโ์ปรดทรงรับทราบความ 

ผดิของขา้พระองคต์ามความผดิเถดิ เพือ่จะไดส้ ารวมตอ่ไป” 

  “นโิครธ เอาเถดิ ความผดิไดค้รอบง าทา่นผูโ้ง ่เขลา ไมฉ่ลาด ซึง่ไดก้ลา่วกับ 

เราอยา่งนี ้แตเ่ธอเห็นความผดิวา่เป็นความผดิแลว้สารภาพตามความเป็นจรงิ ดังนัน้ 

เราขอรับทราบความผดินัน้ของทา่น ก็ผูท้ีเ่ห็นความผดิวา่เป็นความผดิแลว้สารภาพ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอฆะ หมายถงึกเิลสดจุน ้าทว่มพาผูต้กไปใหพ้นิาศ ม ี๔ ประการ คอื (๑) กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม) 

   (๒) ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) (๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิโชฆะ (โอฆะคอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. ๓/๑๒/ 

   ๒๒๑, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๖/๔๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

การท าใหแ้จง้ทีส่ดุซึง่พรหมจรรย ์

ออกมาตามความเป็นจรงิ รับวา่จะส ารวมตอ่ไป วธินีี้เป็นความเจรญิในอรยิวนัิย 

นโิครธ ก็เรากลา่วอยา่งนี้วา่ 

  ‘บรุษุผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา เป็นคนตรง จงมาเถดิ เราจะสัง่สอน เราจะ 

แสดงธรรม เขาปฏบิัตติามธรรมทีส่ัง่สอน เพยีง ๗ ปี ก็จะท าใหแ้จง้ประโยชน ์

ยอดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันอยา่งแน่แท ้

นโิครธ ๗ ปี จงยกไว ้

  บรุษุผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา เป็นคนตรง จงมาเถดิ เราจะสัง่สอน เราจะ 

แสดงธรรม เขาปฏบิัตติามธรรมทีส่ัง่สอน เพยีง ๖ ปี ก็จะท าใหแ้จง้ประโยชน ์

ยอดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันอยา่งแน่แท ้

นโิครธ ๖ ปีจงยกไว ้

  ... เพยีง ๕ ปี ... 

  ... เพยีง ๔ ปี ... 

  ... เพยีง ๓ ปี ... 

  ... เพยีง ๒ ปี ... 

  ... เพยีง ๑ ปี ... นโิครธ ๑ ปีจงยกไว ้

  บรุษุผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา เป็นคนตรง จงมาเถดิ เราจะสัง่สอน เราจะ 

แสดงธรรม เขาปฏบิัตติามธรรมทีส่ัง่สอน เพยีง ๗ เดอืน ก็จะท าใหแ้จง้ประโยชน์ 

ยอดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันอยา่งแน่แท ้

นโิครธ ๗ เดอืนจงยกไว ้... 

  ... เพยีง ๖ เดอืน... 

  ... เพยีง ๕ เดอืน... 

  ... เพยีง ๔ เดอืน... 

  ... เพยีง ๓ เดอืน... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

การสารภาพผดิของปรพิาชก 

  ... เพยีง ๒ เดอืน... 

  ... เพยีง ๑ เดอืน... 

  ... เพยีงครึง่เดอืน นโิครธ ครึง่เดอืนจงยกไว ้

  บรุษุผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา เป็นคนตรง จงมาเถดิ เราจะสัง่สอน เราจะ 

แสดงธรรม เขาปฏบิัตติามธรรมทีส่ัง่สอน เพยีง ๗ วนั ก็จะท าใหแ้จง้ประโยชน ์

ยอดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันอยา่งแน่แท ้

การสารภาพผดิของปรพิาชก 

  [๗๘] นโิครธ บางททีา่นอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมตรัสอยา่งนี้ 

เพราะปรารถนาจะใหเ้ราเป็นอันเตวาสกิ’ แตข่อ้นัน้ทา่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ ผูใ้ดเป็น 

อาจารยข์องทา่น ผูนั้น้ก็จงเป็นอาจารยข์องทา่นตอ่ไป 

  บางททีา่นอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเ้ราเคลือ่นจาก 

อทุเทส๑ จงึตรัสอยา่งนี’้ แตข่อ้นัน้ทา่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ อทุเทสใดเป็นของทา่น 

อทุเทสนัน้ก็จงเป็นของทา่นตอ่ไป 

  บางททีา่นอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเ้ราเคลือ่นจาก 

อาชพี๒ จงึตรัสอยา่งนี’้ แตข่อ้นัน้ทา่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ อาชพีใดเป็นของท่าน 

อาชพีนัน้ก็จงเป็นของทา่นตอ่ไป 

  บางททีา่นอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเ้รากับอาจารย ์

ตัง้อยูใ่นอกศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งในอกศุลธรรม จงึตรัสอยา่งนี้’ แตข่อ้นัน้ 

ทา่นไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ อกศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งในอกศุลธรรม ก็จงเป็นของ 

ทา่นกับอาจารยต์อ่ไป 

  บางททีา่นอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเ้รากับอาจารย ์

หา่งจากกศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งในกศุลธรรม จงึตรัสอยา่งนี้’ แตข่อ้นัน้ทา่น 

ไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ กศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งในกศุลธรรม ก็จงเป็นของทา่นกับ 

อาจารยต์อ่ไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุเทส ในทีน่ีห้มายถงึแบบแผนแหง่ธรรม (ท.ีปา.อ. ๗๘/๒๗, ท.ีปา.ฏกีา ๗๘/๒๖) 

๒ อาชพี ในทีน่ีห้มายถงึการด ารงชพี (ท.ีปา.อ. ๗๘/๒๗, ท.ีปา.ฏกีา ๗๘/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๒. อทุมุพรกิสตูร] 

การสารภาพผดิของปรพิาชก 

  นโิครธ ดว้ยประการอยา่งนีแ้ล เพราะปรารถนาจะใหท้า่นเป็นอันเตวาสกิ เรา 

จงึกลา่วอยา่งนีก็้หาไม ่ปรารถนาจะใหท้า่นเคลือ่นจากอทุเทสจงึกลา่วอยา่งนีก็้หาไม่ 

ปรารถนาจะใหท้า่นเคลือ่นจากอาชพี จงึกลา่วอยา่งนีก็้หาไม ่ปรารถนาจะใหท้า่นกับ 

อาจารยด์ ารงอยูใ่นอกศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งในอกศุลธรรม จงึกลา่วอยา่งนี้ 

ก็หาไม ่ปรารถนาจะใหท้า่นกับอาจารยห์า่งจากกศุลธรรมและธรรมทีนั่บเนือ่งใน 

กศุลธรรม จงึกลา่วอยา่งนีก็้หาไม ่

  นโิครธ เราแสดงธรรมเพือ่ใหล้ะอกศุลธรรมทีย่ังละไมไ่ด ้ทีเ่ศรา้หมอง ทีส่รา้ง 

ภพใหม ่ทีม่คีวามกระวนกระวาย ทีม่ทีกุขเ์ป็นผล ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ความเกดิ ความแก่ 

และความตายตอ่ ๆ ไป ทา่นทัง้หลายปฏบิัตติามธรรมแลว้ จักละธรรมเป็นเหตใุห ้

เศรา้หมอง๑ ได ้ธรรมเป็นเหตใุหผ้อ่งแผว้๒จักเจรญิยิง่ขึน้ ทา่นทัง้หลายจักรูแ้จง้ 

ความบรบิรูณ์แหง่ปัญญา๓และความไพบลูย์๔ดว้ยตนเองอยูใ่นปัจจบุันทเีดยีว” 

  [๗๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ปรพิาชกเหลา่นัน้ไดน่ั้งนิง่ เกอ้เขนิ 

คอตก กม้หนา้ ซบเซา ตอบโตไ้มไ่ด ้คลา้ยกับถกูมารดลใจ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารดิังนีว้า่ “โมฆบรุษุเหลา่นีทั้ง้หมด ถกูมาร 

ใจบาปดลใจแลว้ จนไมม่ใีครแมส้กัคนหนึง่ทีค่ดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีพวกเราจัก 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดม เพือ่ความรูท่ั้วถงึบา้งวา่ ‘๗ วันจักกอ่ผล 

อะไรได”้ 

  พระผูม้พีระภาคทรงบันลอืสหีนาท๕ ในอารามของปรพิาชกของพระนาง 

อทุมุพรกิาแลว้ ทรงเหาะขึน้สูอ่ากาศ ปรากฏพระองคอ์ยูบ่นภเูขาคชิฌกฏู สว่น 

สนัธานคหบดก็ีกลับเขา้ไปกรงุราชคฤหใ์นขณะนัน้เหมอืนกัน 

อทุมุพรกิสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเป็นเหตใุหเ้ศรา้หมอง ในทีน่ีห้มายถงึการเกดิขึน้ของอกศุลจติ ๑๒ (คอืโลภมลูจติ ๘ โทสมลูจติ ๒ 

   และโมหมลูจติ ๒) (ท.ีปา.อ.๗๘/๒๘) 

๒ ธรรมเป็นเหตใุหผ้อ่งแผว้ ในทีน่ีห้มายถงึภาวนา ๒ ประการ คอื (๑) สมถภาวนา (การเจรญิการฝึกจติ 

   ใหส้งบเป็นสมาธ)ิ (๒) วปัิสสนาภาวนา (การเจรญิปัญญาใหเ้กดิความเห็นแจง้) (ท.ีปา.อ. ๗๘/๒๘) 

๓ ความบรบิรูณแ์หง่ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมรรคปัญญา (ท.ีปา.อ. ๗๘/๒๘) 

๔ ความไพบลูย ์ในทีน่ีห้มายถงึผลปัญญา (ท.ีปา.อ. ๗๘/๒๘) 

๕ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึตรัสพระวาจาดว้ยท่าทอีงอาจดังพญาราชสหี ์ไมท่รงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะ 

   ทรงมั่นพระทัยในศลี สมาธ ิและปัญญาของพระองค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

การมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ 

 

๓. จกักวตัตสิตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรด ิ

การมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ 

  [๘๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เมอืงมาตลุา แควน้มคธ ณ ทีนั่น้ 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย จงมตีนเป็นเกาะ๑ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็น 

ทีพ่ึง่ จงมธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยูเ่ถดิ 

  ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ 

มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัป- 

       ชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรม 

เป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มตีนเป็นเกาะ ในทีน่ีห้มายถงึท าตนใหพ้น้จากหว้งน ้า คอื โอฆะ ๔ เหมอืนกับเกาะกลางมหาสมทุรทีน่ ้า 

   ทว่มไมถ่งึ (ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๕๐, ท.ีม.ฏกีา ๑๖๕/๑๘๐) ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑, ส .ม. (แปล) 

   ๑๙/๓๗๙/๒๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งพระเจา้จักรพรรดทัิฬหเนม ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงประพฤตธิรรมอันเป็นโคจร๑ ซึง่เป็นวสิยัอัน 

สบืเนือ่งมาจากบดิาของตน เมือ่เธอทัง้หลายประพฤตธิรรมอันเป็นโคจรซึง่เป็นวสิยั 

อันสบืเนือ่งมาจากบดิาของตน มารจะไมไ่ดโ้อกาส จะไมไ่ดอ้ารมณ์ ภกิษุทัง้หลาย 

บญุนีย้อ่มเจรญิขึน้ไดอ้ยา่งนี ้เพราะการสมาทานกศุลธรรมเป็นเหตุ 

เร ือ่งพระเจา้จกัรพรรดทิฬัหเนม ิ

  [๘๑] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้พีระเจา้จักรพรรดพิระนามวา่ 

ทัฬหเนม ิผูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สี ่

เป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ มรีาชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ 

ไดแ้ก ่(๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณีแกว้ (๕) นางแกว้ 

(๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแกว้ มพีระราชโอรสมากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ 

ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รง 

ชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาครเป็น 

ขอบเขต 

  [๘๒] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ เมือ่เวลาลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี หลาย 

พันปี พระเจา้ทัฬหเนมรัิบสัง่เรยีกราชบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ ในขณะที ่

ทา่นเห็นจักรแกว้อันเป็นทพิยถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้ พงึบอกแกเ่ราทันท’ี ราชบรุษุนัน้ 

ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เมือ่เวลาลว่งไปอกีหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี 

ราชบรุษุนัน้ไดเ้ห็นจักรแกว้อันเป็นทพิยถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้ จงึเขา้ไปเฝ้าทา้วเธอถงึ 

ทีป่ระทับ แลว้ไดก้ราบทลูพระเจา้จักรพรรดพิระนามวา่ทัฬหเนมดิังนี้วา่ ‘ขอเดชะ 

ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ขอพระองคท์รงทราบเถดิ จักรแกว้อันเป็นทพิยข์อง 

พระองคถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้แลว้’ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมอนัเป็นโคจร ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีเ่ป็นอารมณ์กัมมัฏฐานของภกิษุ (ท.ีปา.อ. ๘๐/๓๑, ท.ีปา.ฏกีา 

   ๘๐/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งพระเจา้จักรพรรดทัิฬหเนม ิ

  ล าดับนัน้ ทา้วเธอรับสัง่เรยีกพระกมุาร ผูเ้ป็นพระราชโอรสองคใ์หญม่าตรัสวา่ 

‘ลกูเอย๋ ทราบวา่จักรแกว้อันเป็นทพิยข์องพอ่ถอยเคลือ่นจากทีต่ัง้แลว้ ก็พอ่ไดย้นิ 

มาวา่ ‘จักรแกว้อันเป็นทพิยข์องพระเจา้จักรพรรดพิระองคใ์ดถอยเคลือ่นจากทีต่ัง้ 

ณ บัดนี ้พระเจา้จักรพรรดพิระองคนั์น้ จะทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้มน่าน’ กามทัง้หลาย 

อันเป็นของมนุษยพ์อ่ก็ไดบ้รโิภคแลว้ บัดนีเ้ป็นเวลาทีพ่อ่จะแสวงหากามทัง้หลาย 

อันเป็นทพิย ์มาเถดิ ลกูเอย๋ ลกูจงปกครองแผน่ดนิ อันมมีหาสมทุรเป็นขอบเขตนี้ 

สว่นพอ่จะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ๑’ 

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ครัน้พระเจา้ทัฬหเนมทิรงสัง่สอนพระกมุารผูเ้ป็นพระ 

ราชโอรสองคใ์หญใ่นเรือ่งการครองราชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทรงโกนพระเกศาและพระมัสส ุ

ทรงครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่พระราชฤๅษี 

ผนวชได ้๗ วนั จักรแกว้อันเป็นทพิยไ์ดอ้ันตรธานไป 

  ครัง้นัน้ ราชบรุษุคนหนึง่เขา้ไปเฝ้ากษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๒ แลว้ ถงึที ่

ประทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ขอพระองค ์

ทรงทราบเถดิ จักรแกว้อันเป็นทพิยอ์ันตรธานไปแลว้’ ขณะนัน้ เมือ่จักรแกว้อนั 

เป็นทพิยอ์ันตรธานไปแลว้ ทา้วเธอทรงเสยีพระทัย ทรงแสดงความเสยีพระทัยให ้

ปรากฏ จงึเสด็จเขา้ไปหาพระราชฤๅษีถงึทีป่ระทับ แลว้กราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ 

ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท พระองคท์รงทราบเถดิ จักรแกว้อันเป็นทพิยอ์ันตรธานไป 

แลว้’ เมือ่ทา้วเธอกราบทลูอยา่งนี ้พระราชฤๅษีจงึตรัสวา่ ‘ลกู เมือ่จักรแกว้อนั 

เป็นทพิยอ์ันตรธานไปแลว้ เจา้อยา่เสยีใจและอยา่แสดงความเสยีใจใหป้รากฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บวชเป็นบรรพชติ ในทีน่ีห้มายถงึบวชเป็นดาบส ซึง่ตอ้งโกนผมและหนวดเป็นพธิกีารแรก หลังจากบวช 

   แลว้เมือ่ผมงอกขึน้มาใหม ่ก็จะใชว้ธิมีุน่ผมเป็นชฎา แลว้เทีย่วไป การบวชในสมัยแรกใชผ้า้กาสาวพัสตร ์

   (ผา้ทีย่อ้มน ้าฝาด) ในสมัยตอ่มาใชผ้า้เปลอืกไมก็้ม ี(ท.ีปา.อ. ๘๒/๓๓) 

๒ มรูธาภเิษก หมายถงึพธิหีล่ังน ้ารดพระเศยีรในงานราชาภเิษก หรอืพระราชพธิอีืน่ ๆ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

จักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิ 

ดว้ยวา่ จักรแกว้อันเป็นทพิย ์หาใชเ่ป็นทรัพยส์มบัตทิีเ่ป็นมรดกสบืมาจากบดิาของ 

เจา้ไม ่ขอใหล้กูประพฤตจัิกรวรรดวิตัรอันประเสรฐิเถดิ ขอ้นีเ้ป็นฐานะทีจ่ะมไีดแ้ล 

คอื เมือ่ลกูประพฤตจัิกรวรรดวิตัรอันประเสรฐิ สนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ 

๑๕ ค า่ รักษาอโุบสถ ประทับอยูช่ัน้บนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแกว้อนัเป็น 

ทพิย ์ซึง่มกี า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง’ 

จกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิ 

  [๘๔] ‘จกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิน ัน้ เป็นอยา่งไร พระเจา้ขา้’ 

  ‘ลกูเอย๋ ถา้เชน่นัน้ ลกูจงอาศัยธรรม๑เทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม 

นับถอืธรรม บชูาธรรม นอบนอ้มธรรม มธีรรมเป็นธงชยั มธีรรมเป็นยอด มธีรรม 

เป็นใหญ ่จงจัดการรักษาป้องกันและคุม้ครองชนภายใน๒ ก าลังพล พวกกษัตรยิผ์ู ้

ตามเสด็จ พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท สมณพราหมณ์ สตัว ์

จ าพวกเนือ้และนกโดยธรรม การกระท าสิง่ทีผ่ดิแบบแผน อยา่ไดเ้ป็นไปในแวน่แควน้ 

ของลกู อนึง่ บคุคลเหลา่ใดในแวน่แควน้ของลกู ไมม่ทีรัพย ์ลกูพงึใหท้รัพยแ์กบ่คุคล 

เหลา่นัน้ดว้ย อนึง่ สมณพราหมณ์เหลา่ใดในแวน่แควน้ของลกู เวน้ขาดจากความ 

มัวเมา และความประมาท๓ ตัง้มั่นอยูใ่นขนัต(ิความอดทน)และโสรัจจะ(ความเสงีย่ม) 

ฝึกตน สงบตน ใหต้นดับกเิลสอยูแ่ตผู่เ้ดยีว ลกูพงึเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ตามกาลอันควรแลว้ไตถ่ามสอบถามวา่ ‘ทา่นขอรับ อะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกศุล 

อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเกีย่วขอ้ง อะไรไมค่วรเกีย่วขอ้ง อะไรทีข่า้พเจา้ 

ท าอยูพ่งึเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่อะไรทีข่า้พเจา้ท าอยู ่

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ คอื (๑) เวน้ขาดจากการฆา่สัตว ์(๒) เวน้ขาดจากการ 

   ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้(๓) เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม (๔) เวน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   (๕) เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด (๖) เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ (๗) เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

   (๘) ความไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องของเขา (๙) ความมจีติไมพ่ยาบาท (๑๐) ความเห็นชอบ (ท.ีปา.อ. ๘๔/๓๔) 

๒ ชนภายใน ในทีน่ีห้มายถงึพระมเหส ีพระราชโอรส และพระราชธดิา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘) 

๓ ความประมาท ในทีน่ีห้มายถงึความมจีติหมกมุน่ในกามคณุ ๕ (ท.ีปา.อ. ๘๔/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

การปรากฏของจักรแกว้ 

พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ ครัน้ลกูไดฟั้งจากสมณพราหมณ์เหลา่ 

นัน้แลว้ ส ิง่ใดเป็นอกศุล พงึละเวน้สิง่นัน้ ส ิง่ใดเป็นกศุล พงึยดึถอืประพฤตสิ ิง่นัน้ 

ใหม้ั่น ลกูเอย๋ จักรวรรดวิตัรอันประเสรฐินัน้ เป็นอยา่งนีแ้ล’ 

การปรากฏของจกัรแกว้ 

  [๘๕] ภกิษุทัง้หลาย กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้รับสนองพระด ารัส 

ของพระราชฤๅษีแลว้ ทรงประพฤตจัิกรวรรดวิตัรอันประเสรฐิ เมือ่ทา้วเธอทรง 

ประพฤตจัิกรวรรดวิตัรอันประเสรฐิอยู ่สนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ รักษา 

อโุบสถ ประทับอยูช่ัน้บนปราสาทหลังงาม ปรากฏจักรแกว้อันเป็นทพิย ์ซึง่ม ี

ก า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง เมือ่กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษกแลว้ ทอดพระเนตรแลว้ทรงด ารวิา่ ‘เราไดฟั้งเรือ่งนีม้าวา่ ‘กษัตราธริาช 

พระองคใ์ด ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงสนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ 

รักษาอโุบสถ ประทับอยูช่ัน้บนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแกว้อันเป็นทพิย ์

ซึง่มกี า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง กษัตราธริาช 

พระองคนั์น้ยอ่มเป็นพระเจา้จักรพรรด’ิ เราเป็นพระเจา้จักรพรรดกิระมัง’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วเธอทรงลกุจากทีป่ระทับ ทรงพระภษูาเฉวยีงบา่ พระหัตถซ์า้ย 

ทรงจับพระเตา้ทอง พระหตัถข์วาทรงชจัูกรแกว้ขึน้ตรัสวา่ ‘จักรแกว้อันประเสรฐิ 

จงหมนุไป จงไดรั้บชยัชนะอันยิง่ใหญ’่ ทันใดนัน้ จักรแกว้หมนุไปทางทศิตะวนัออก 

ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนา๑ ไดเ้สด็จตามไป เสด็จเขา้พักแรมพรอ้มดว้ย 

จตรุงคนิเีสนาในประเทศทีจั่กรแกว้อันเป็นทพิยห์ยดุอยู ่

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออก พากันเสด็จมาเฝ้าแลว้กราบทลู 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จพระองค ์

ราชสมบัตขิองหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทานพระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จตรุงคนิเีสนา หมายถงึกองทัพทีม่กี าลัง ๔ คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ และพลเดนิเทา้ (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๒๕/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

การปรากฏของจักรแกว้ 

  ทา้วเธอตรัสตอบอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

เขาไมไ่ดใ้ห ้ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูค าเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และจงครอง 

ราชสมบัตไิปตามเดมิเถดิ’ 

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออกเหลา่นัน้กลับออ่นนอ้มตอ่ทา้วเธอ 

  [๘๖] ภกิษุทัง้หลาย จากนัน้ จักรแกว้หมนุไปยังมหาสมทุรทศิตะวนัออก 

แลว้กลับเวยีนไปทางทศิใต ้ฯลฯ หมนุไปยังมหาสมทุรทศิใตแ้ลว้กลับเวยีนไปทาง 

ทศิตะวนัตก ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนาไดเ้สด็จตามไป เสด็จเขา้พักแรมพรอ้ม 

ดว้ยจตรุงคนิเีสนาในประเทศทีจั่กรแกว้อันเป็นทพิยห์ยดุอยู ่

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัตก พากันเสด็จมาเฝ้าแลว้กราบทลู 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จพระองค ์

ราชสมบัตขิองหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทานพระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

  ทา้วเธอตรัสตอบอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

เขาไมไ่ดใ้ห ้ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูค าเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และจงครอง 

ราชสมบัตไิปตามเดมิเถดิ’ 

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัตกเหลา่นัน้กลับออ่นนอ้มตอ่ทา้วเธอ 

  [๘๗] จากนัน้ จักรแกว้หมนุไปยังมหาสมทุรทศิตะวนัตกแลว้กลับหมนุไป 

ทางทศิเหนอื ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนา ไดเ้สด็จตามไป เสด็จเขา้พักแรม 

ในประเทศทีจั่กรแกว้อันเป็นทพิยห์ยดุอยู ่พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอื 

พากันเสด็จมาเฝ้าแลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จ 

มาเถดิ ขอรับเสด็จพระองค ์ราชสมบัตขิองหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทาน 

พระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งพระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๒ เป็นตน้ 

  ทา้วเธอตรัสตอบอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

เขามไิดใ้ห ้ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูค าเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และจงครอง 

ราชสมบัตไิปตามเดมิเถดิ’ 

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอืเหลา่นัน้กลับออ่นนอ้มตอ่ทา้วเธอ 

  ครัง้นัน้ จักรแกว้ไดป้ราบปรามแผน่ดนิมมีหาสมทุรเป็นขอบเขตอยา่งราบคาบ 

เสร็จแลว้หมนุกลับยังราชธานนัีน้มาปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรดทิีพ่ระทวารภายใน 

พระราชวงั ณ หนา้มขุทีท่รงวนิจิฉัยราชกจิ ท าภายในพระราชวงัของทา้วเธอให ้

สวา่งไสว 

เร ือ่งพระเจา้จกัรพรรดอิงคท์ี ่๒ เป็นตน้ 

  [๘๘] ภกิษุทัง้หลาย แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๒ ฯลฯ 

  แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๓ ฯลฯ 

  แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๔ ฯลฯ 

  แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๕ ฯลฯ 

  แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๖ ฯลฯ 

  แมพ้ระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๗ เมือ่เวลาลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี 

ไดรั้บสัง่เรยีกราชบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ ในขณะทีท่า่นเห็นจักรแกว้ 

อันเป็นทพิยถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้ พงึบอกแกเ่ราทันท’ี ราชบรุษุนัน้ทลูรับสนองพระ 

ราชด ารัสแลว้ เมือ่เวลาลว่งไปอกีหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี ราชบรุษุนัน้ได ้

เห็นจักรแกว้อันเป็นทพิยถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้ จงึเขา้ไปเฝ้าทา้วเธอถงึทีป่ระทับ แลว้ 

ไดก้ราบทลูพระเจา้จักรพรรดดิังนีว้า่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ขอพระองค ์

ทรงทราบเถดิ จักรแกว้อันเป็นทพิยข์องพระองคถ์อยเคลือ่นจากทีต่ัง้แลว้’ 

  [๘๙] ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ ทา้วเธอรับสัง่เรยีกพระกมุาร ผูเ้ป็นพระราช- 

โอรสองคใ์หญม่าตรัสวา่ ‘ลกูเอย๋ ทราบวา่จักรแกว้อนัเป็นทพิยข์องพอ่ถอยเคลือ่นจาก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งพระเจา้จักรพรรดอิงคท์ี ่๒ เป็นตน้ 

ทีต่ัง้แลว้ ก็พอ่ไดย้นิมาวา่ ‘จักรแกว้อันเป็นทพิยข์องพระเจา้จักรพรรดพิระองคใ์ด 

ถอยเคลือ่นจากทีต่ัง้ ณ บัดนี ้พระเจา้จักรพรรดพิระองคนั์น้ จะทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้ม ่

นาน’ กามทัง้หลายอันเป็นของมนุษยพ์อ่ก็ไดบ้รโิภคแลว้ บัดนีเ้ป็นเวลาทีพ่อ่จะ 

แสวงหากามทัง้หลายอันเป็นทพิย ์มาเถดิ ลกูเอย๋ ลกูจงปกครองแผน่ดนิ อันม ี

มหาสมทุรเป็นขอบเขตนี ้สว่นพอ่จะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อก 

จากเรอืนบวช เป็นบรรพชติ 

  ครัน้พระเจา้จักรพรรดทิรงสัง่สอนพระกมุาร ผูเ้ป็นพระราชโอรสองคใ์หญใ่นเรือ่ง 

การครองราชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตร ์

เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่พระราชฤๅษีผนวชได ้๗ วนั จักรแกว้ 

อันเป็นทพิยไ์ดอ้ันตรธานไป 

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ราชบรุษุคนหนึง่เขา้ไปเฝ้ากษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษกแลว้ถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท 

ขอพระองคท์รงทราบเถดิ จักรแกว้อันเป็นทพิยอ์ันตรธานไปแลว้’ ขณะนัน้ เมือ่ 

จักรแกว้อันเป็นทพิยอ์ันตรธานไปแลว้ ทา้วเธอทรงเสยีพระทัย ทรงแสดงความเสยี 

พระทัยใหป้รากฏ แตไ่มไ่ดเ้สด็จเขา้ไปหาพระราชฤๅษีทลูถามถงึจักรวรรดวิตัรอัน 

ประเสรฐิ นัยวา่ ทา้วเธอทรงปกครองประชาราษฎรต์ามพระมตขิองพระองคเ์อง 

เมือ่ทา้วเธอทรงปกครองประชาราษฎรต์ามพระมตขิองพระองคเ์องอยู ่ประชาราษฎร ์

ก็ไมเ่จรญิตอ่ไปเหมอืนเกา่กอ่น เหมอืนเมือ่กษัตรยิพ์ระองคก์อ่น ๆ ซึง่ไดท้รงประพฤต ิ

จักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิอยู ่

  ครัง้นัน้ ขา้ราชการ ขา้ราชบรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พ นายกอง 

ราชองครักษ์ องคมนตร ีไดป้ระชมุกันกราบทลูทา้วเธอดังนี้วา่ ‘ขอเดชะ ทราบวา่ 

เมือ่พระองคท์รงปกครองชนบท๑ ตามพระมตขิองพระองคเ์อง ประชาราษฎรก็์ไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๕๐ หนา้ ๓๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

เจรญิตอ่ไปเหมอืนเกา่กอ่น เหมอืนเมือ่กษัตรยิพ์ระองคก์อ่น ๆ ซึง่ไดท้รงประพฤต ิ

จักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิอยู ่พระเจา้ขา้ ในแวน่แควน้ของพระองคม์ขีา้ราชการ 

ขา้ราชบรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ องคมนตร ี

อยูพ่รอ้มทเีดยีว ขา้พระองคทั์ง้หลายและประชาราษฎรเ์หลา่อืน่ จดจ าจักรวรรดวิตัร 

อันประเสรฐิไดอ้ยู ่ขอพระองคโ์ปรดตรัสถามถงึจักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิเถดิ พระองค ์

ตรัสถามแลว้ พวกขา้พระพทุธเจา้ก็จักกราบทลูจักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิถวาย’ 

เร ือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

  [๙๑] ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ ทา้วเธอโปรดใหป้ระชมุขา้ราชการ ขา้ราช- 

บรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ องคมนตร ี

ตรัสถามถงึจักรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิ พวกเขาจงึกราบทลูจักรวรรดวิตัรอันประเสรฐิ 

แกท่า้วเธอ ทา้วเธอไดฟั้งค าทลูตอบของพวกเขาแลว้ จงึทรงจัดการรักษา ป้องกัน 

และคุม้ครองโดยชอบธรรม แตไ่มไ่ดพ้ระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์เมือ่ไม่ 

พระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนจงึแพรห่ลาย เมือ่ความขดัสน 

แพรห่ลาย บรุษุคนหนึง่จงึถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย ประชาชน 

ชว่ยกันจับบรุษุนัน้ไดแ้ลว้น าไปถวายแกท่า้วเธอ กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละออง 

ธลุพีระบาท บรุษุคนนีถ้อืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย’ เมือ่พวกเขา 

กราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ ทา้วเธอจงึตรัสถามบรุษุนัน้วา่ ‘ทราบวา่ เธอถอืเอาสิง่ของที ่

ผูอ้ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมยจรงิหรอื’ 

  ‘จรงิ พระเจา้ขา้’ 

  ‘เพราะเหตไุร’ 

  ‘เพราะขา้พระองคไ์มม่อีะไรจะเลีย้งชพี’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วเธอจงึพระราชทานทรัพยใ์หแ้กเ่ขาแลว้รับสัง่วา่ ‘พอ่คณุ เธอจง 

เลีย้งชพี จงเลีย้งมารดาบดิา เลีย้งบตุรภรรยา ประกอบการงานทัง้หลาย จงตัง้ทักษิณา 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

ในสมณพราหมณ์ทัง้หลายทีท่ าใหม้ผีลสงูขึน้ไป๑ทีเ่ป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล 

ใหเ้กดิในสวรรค์๒ดว้ยทรัพยน์ีเ้ถดิ’ 

  เขาไดท้ลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ 

  แมบ้รุษุอกีคนหนึง่ ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย คนทัง้หลาย 

ชว่ยกันจับบรุษุนัน้ไดแ้ลว้จงึน าไปถวายแกท่า้วเธอ กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละออง 

ธลุพีระบาท บรุษุนีถ้อืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย’ เมือ่พวกเขากราบ 

ทลูอยา่งนีแ้ลว้ ทา้วเธอจงึตรัสถามบรุษุนัน้วา่ ‘พอ่คณุ ไดย้นิวา่ เธอถอืเอาสิง่ของ 

ทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมยจรงิหรอื’ 

  ‘จรงิ พระเจา้ขา้’ 

  ‘เพราะเหตไุร’ 

  ‘เพราะขา้พระองคไ์มม่อีะไรจะเลีย้งชพี’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วเธอจงึพระราชทานทรัพยใ์หแ้กเ่ขาแลว้รับสัง่วา่ ‘พอ่คณุ เธอ 

จงเลีย้งชพี จงเลีย้งมารดาบดิา จงเลีย้งบตุรภรรยา จงประกอบการงานทัง้หลาย 

จงตัง้ทักษิณาในสมณพราหมณ์ทัง้หลาย ทีท่ าใหม้ผีลสงูขึน้ไป เป็นไปเพือ่ไหไ้ดอ้ารมณ์ด ี

มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรคด์ว้ยทรัพยน์ีเ้ถดิ’ 

  เขาทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ 

  [๙๒] ภกิษุทัง้หลาย คนทัง้หลายไดฟั้งมาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดท้ราบ 

วา่ คนถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย พระเจา้แผน่ดนิยังพระราช- 

ทานทรัพยใ์หอ้กี’ จงึพากันคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีแมพ้วกเราก็ควรถอืเอาสิง่ 

ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมยบา้ง’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มผีลสงูข ึน้ไป ในทีน่ีห้มายถงึสง่ผลใหไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้กามาวจร ๖ คอื (๑) จาตมุหาราช (๒) ดาวดงึส ์

   (๓) ยามา (๔) ดสุติ (๕) นมิมานรด ี(๖) ปรนมิมติวสวัตด ี(ท.ีปา.ฏกีา ๙๑/๓๖) 

๒ ใหเ้กดิในสวรรค ์ในทีน่ีห้มายถงึใหไ้ดค้ณุวเิศษทีล่ ้าเลศิ ๑๐ อย่าง มผีวิพรรณทพิย ์เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๙๑/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

  ล าดับนัน้ บรุษุคนหนึง่ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย คนทัง้หลาย 

ชว่ยกันจับบรุษุนัน้ไดแ้ลว้ จงึน าไปถวายแกท่า้วเธอ กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละออง 

ธลุพีระบาท บรุษุนีถ้อืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย’ เมือ่พวกเขากราบทลู 

อยา่งนีแ้ลว้ ทา้วเธอจงึตรัสถามบรุษุนัน้วา่ ‘พอ่คณุ ไดท้ราบวา่ เธอถอืเอาสิง่ของ 

ทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมยจรงิหรอื’ 

  ‘จรงิ พระเจา้ขา้’ 

  ‘เพราะเหตไุร’ 

  ‘เพราะขา้พระองคไ์มม่อีะไรจะเลีย้งชพี’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วเธอจงึทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราจักใหท้รัพยแ์กค่นทีถ่อืเอา 

สิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย อทนินาทาน (การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

ไมไ่ดใ้ห)้นี ้จักแพรห่ลายขึน้ดว้ยประการอยา่งนี ้ทางทีด่ ีเราควรใหค้มุตัวบรุษุผูน้ี้ 

อยา่งแข็งขนั แลว้ตัดตน้คอ ตัดศรีษะของบรุษุนัน้เสยี’ จากนัน้ ทา้วเธอทรงสัง่บังคับ 

ราชบรุษุทัง้หลายวา่ ‘แน่ะพนาย ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงใชเ้ชอืกเหนยีว ๆ มัดบรุษุนี ้

ไพลห่ลังอยา่งแน่นหนาแลว้ โกนผมน าตระเวนไปตามถนนและตรอก พรอ้มกบั 

แกวง่บัณเฑาะว์๑เสยีงดังน่ากลัวน าออกทางประตดูา้นทศิใต ้จงคมุตัวอยา่งแข็งขนั 

ท าการประหารชวีติ ตัดศรีษะบรุษุนัน้เสยีทางดา้นทศิใตแ้หง่พระนคร’ ราชบรุษุทัง้หลาย 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จงึใชเ้ชอืกเหนยีวมัดบรุษุนัน้เอาแขนไพลห่ลังอยา่งแน่น 

หนาแลว้ โกนผมน าตระเวนไปตามถนนและตรอกพรอ้มกับแกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดัง 

น่ากลัวน าออกทางประตดูา้นทศิใต ้คมุตัวอยา่งแข็งขนั ท าการประหารชวีติ ตัดศรีษะ 

บรุษุนัน้ทางดา้นทศิใตแ้หง่พระนคร 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย คนทัง้หลายไดฟั้งวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ทราบวา่ 

พระเจา้แผน่ดนิไดค้มุตัวคนผูถ้อืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมยอยา่งแข็งขนั 

ตัดตน้คอ ตดัศรีษะพวกเขาเสยี’ ครัน้ไดฟั้งแลว้จงึมคีวามคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บณัเฑาะว ์ในทีน่ีห้มายถงึกลองทีใ่ชต้ใีหส้ัญญาณเมือ่จะประหารนักโทษ (ท.ีปา.อ. ๙๒/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

แมพ้วกเราก็ควรใหช้า่งท าศัสตราอยา่งคม ๆ แลว้จับคนทีไ่มใ่หส้ ิง่ของทีพ่วกเรา 

ถอืเอาโดยอาการขโมยคมุตัวไวอ้ยา่งแข็งขนั จักประหารชวีติ ตัดศรีษะของพวกมันเสยี’ 

พวกเขาจงึใหช้า่งท าศัสตราคม แลว้จงึเริม่ท าการปลน้บา้น นคิม พระนคร ปลน้ตาม 

ถนนหนทาง จับคนทีไ่มใ่หส้ ิง่ของทีพ่วกตนถอืเอาโดยอาการขโมย คมุตัวอยา่งแข็งขนั 

ประหารชวีติ ตัดศรีษะของบคุคลเหลา่นัน้เสยี 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังพรรณนามานี ้เมือ่พระมหากษัตรยิ ์

ไมพ่ระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนก็แพรห่ลาย เมือ่ความ 

ขดัสนแพรห่ลาย อทนินาทานก็แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพรห่ลาย ศัสตรา 

ก็แพรห่ลาย เมือ่ศัสตราแพรห่ลาย ปาณาตบิาต(การฆา่สตัว)์ก็แพรห่ลาย เมือ่ 

ปาณาตบิาตแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง 

เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั 

๘๐,๐๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๔๐,๐๐๐ ปี 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๔๐,๐๐๐ ปี บรุุษคนหนึง่ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้ห ้

โดยอาการขโมย พวกเขาชว่ยกันจับบรุษุนัน้ไดแ้ลว้ จงึน าไปถวายแกก่ษัตราธริาช 

ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท บรุษุนี ้

ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย’ เมือ่พวกเขากราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วเธอจงึตรัสถามบรุษุนัน้วา่ ‘พอ่คณุ ไดท้ราบวา่ เธอถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้ห ้

โดยอาการขโมย จรงิหรอื’ บรุษุนัน้ไดก้ราบทลูค าเท็จทัง้ทีรู่อ้ยูว่า่ ‘ไมจ่รงิเลย 

พระเจา้ขา้’ 

  [๙๕] ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังพรรณนามานี ้เมือ่พระมหากษัตรยิ ์

ไมพ่ระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนก็แพรห่ลาย เมือ่ความ 

ขดัสนแพรห่ลาย อทนินาทานก็แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพรห่ลาย ศัสตรา 

ก็แพรห่ลาย เมือ่ศัสตราแพรห่ลาย ปาณาตบิาตก็แพรห่ลาย เมือ่ปาณาตบิาต 

แพรห่ลาย มสุาวาท(การพดูเท็จ)ก็แพรห่ลาย เมือ่มสุาวาทแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ 

ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง 

มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๔๐,๐๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลง 

เหลอื ๒๐,๐๐๐ ปี 
 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๒๐,๐๐๐ ปี บรุุษคนหนึง่ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้ห ้

โดยอาการขโมย บรุษุอกีคนหนึง่จงึกราบทลูกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้วา่ 

‘ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท บรุษุชือ่นีถ้อืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการ 

ขโมย’ ชือ่วา่ไดก้ระท าการสอ่เสยีด 

  [๙๖] ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังพรรณนามานี ้เมือ่พระมหากษัตรยิไ์ม ่

พระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนก็แพรห่ลาย เมือ่ความขดัสน 

แพรห่ลาย อทนินาทานก็แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพรห่ลาย ศัสตราก็แพรห่ลาย 

เมือ่ศัสตราแพรห่ลาย ปาณาตบิาตก็แพรห่ลาย เมือ่ปาณาตบิาตแพรห่ลาย มสุาวาท 

ก็แพรห่ลาย เมือ่มสุาวาทแพรห่ลาย ปิสณุาวาจา(การพดูสอ่เสยีด)ก็แพรห่ลาย 

เมือ่ปิสณุาวาจาแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอย 

บา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่ ี

อายขุยั ๒๐,๐๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๑๐,๐๐๐ ปี 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐,๐๐๐ ปี มนุษยบ์างพวกมวีรรณะด ีบางพวกม ี

วรรณะไมด่ ีพวกทีม่วีรรณะไมด่ ีก็เพง่เล็งพวกทีม่วีรรณะด ีประพฤตลิว่งละเมดิใน 

ภรรยาของคนอืน่ 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังพรรณนามานี ้เมือ่พระมหากษัตรยิไ์ม ่

พระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนก็แพรห่ลาย เมือ่ความขดัสน 

แพรห่ลาย อทนินาทานก็แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพรห่ลาย ฯลฯ กาเมสมุจิฉาจาร 

(การประพฤตผิดิในกาม)ก็แพรห่ลาย เมือ่กาเมสมุจิฉาจารแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ 

ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง 

มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๑๐,๐๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลง 

เหลอื ๕,๐๐๐ ปี 

  [๙๘] ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๕,๐๐๐ ปี ธรรม ๒ ประการ 

คอื ผรสุวาจา(การพดูค าหยาบ) และสมัผปัปลาปะ(การพดูเพอ้เจอ้)ก็แพรห่ลาย 

เมือ่ธรรม ๒ ประการแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่ม 

ถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษย ์
 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

ทีม่อีายขุยั ๕,๐๐๐ ปี บางพวกก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๒,๕๐๐ ปี บางพวกก็ม ี

อายขุยัถอยลงเหลอื ๒,๐๐๐ ปี 

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๒,๕๐๐ ปี อภชิฌา(ความเพง่เล็ง 

อยากไดข้องของเขา) และพยาบาท(ความคดิรา้ย) ก็แพรห่ลาย เมือ่อภชิฌา และ 

พยาบาทแพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่ 

พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั 

๒,๕๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๑,๐๐๐ ปี 

  [๑๐๐] ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑,๐๐๐ ปี มจิฉาทฏิฐ(ิความ 

เห็นผดิ) ก็แพรห่ลาย เมือ่มจิฉาทฏิฐแิพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง 

มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง 

บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๑,๐๐๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๕๐๐ ปี 

  [๑๐๑] ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๕๐๐ ปี ธรรม ๓ ประการ 

คอื อธมัมราคะ๑ วสิมโลภะ๒ และมจิฉาธรรม๓ ก็แพรห่ลาย เมือ่ธรรม ๓ ประการ 

แพรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขา 

มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๕๐๐ ปี 

บางพวกก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๒๕๐ ปี บางพวกก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๒๐๐ ปี 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๒๕๐ ปี ธรรมเหลา่นี้ คอื ความไมเ่กือ้กลูมารดา 

ความไมเ่กือ้กลูบดิา ความไมเ่กือ้กลูสมณะ ความไมเ่กือ้กลูพราหมณ์ และการไม ่

ประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ทา่นผูใ้หญใ่นตระกลู ก็แพรห่ลาย 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธมัมราคะ แปลวา่ ความก าหนัดทีผ่ดิธรรม หมายถงึความก าหนัดในบคุคลทีไ่มส่มควรก าหนัด เชน่ 

   แม ่พอ่ (ท.ีปา.อ. ๑๐๑/๓๘) 

๒ วสิมโลภะ แปลว่า ความโลภจัด หมายถงึความโลภทีร่นุแรงในฐานะแมท้ีค่วรจะได ้(ท.ีปา.อ. ๑๐๑/๓๘) 

๓ มจิฉาธรรม แปลวา่ ความก าหนัดผดิธรรมชาต ิหมายถงึความก าหนัดทีช่ายมตีอ่ชาย และทีผู่ห้ญงิมตีอ่ 

   ผูห้ญงิ (ท.ีปา.อ. ๑๐๑/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

สมัยทีค่นมอีายขุยั ๑๐ ปี 

  [๑๐๒] ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังพรรณนามานี ้เมือ่พระมหากษัตรยิไ์ม ่

พระราชทานทรัพยใ์หแ้กค่นทีไ่มม่ทีรัพย ์ความขดัสนก็แพรห่ลาย เมือ่ความขดัสน 

แพรห่ลาย อทนินาทานก็แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพรห่ลาย ศัสตราก็แพรห่ลาย 

เมือ่ศัสตราแพรห่ลาย ปาณาตบิาตก็แพรห่ลาย เมือ่ปาณาตบิาตแพรห่ลาย มสุาวาท 

ก็แพรห่ลาย เมือ่มสุาวาทแพรห่ลาย ปิสณุาวาจาก็แพรห่ลาย เมือ่ปิสณุาวาจาแพร่ 

หลาย กาเมสมุจิฉาจารก็แพรห่ลาย เมือ่กาเมสมุจิฉาจารแพรห่ลาย ธรรม ๒ 

ประการ คอื ผรสุวาจา และสมัผัปปลาปะก็แพรห่ลาย เมือ่ธรรม ๒ ประการ 

แพรห่ลาย อภชิฌาและพยาบาทก็แพรห่ลาย เมือ่อภชิฌาและพยาบาทแพรห่ลาย 

มจิฉาทฏิฐก็ิแพรห่ลาย เมือ่มจิฉาทฏิฐแิพรห่ลาย ธรรม ๓ ประการ คอื อธัมมราคะ 

วสิมโลภะ และมจิฉาธรรมก็แพรห่ลาย เมือ่ธรรม ๓ ประการแพรห่ลาย ธรรมเหลา่นี ้

คอื ความไมเ่กือ้กลูมารดา ความไมเ่กือ้กลูบดิา ความไมเ่กือ้กลูสมณะ ความไม ่

เกือ้กลูพราหมณ์ และการไมป่ระพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลูก็แพรห่ลาย เมือ่ 

ธรรมเหลา่นีแ้พรห่ลาย คนเหลา่นัน้ก็มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง 

เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บตุรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั 

๒๕๐ ปี ก็มอีายขุยัถอยลงเหลอื ๑๐๐ ปี 

สมยัทีค่นมอีายขุยั ๑๐ ปี 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย จักมสีมัยทีม่บีตุรของมนุษยเ์หลา่นีม้อีายขุยั ๑๐ ปี 

ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี เด็กหญงิอาย ุ๕ ปี ก็มสีามไีด ้ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั 

๑๐ ปี รสเหลา่นี ้คอื เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย และเกลอื จักอันตรธาน 

ไปสิน้ ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี หญา้กบัแกจั้กเป็นอาหารอยา่งด ีภกิษุทัง้หลาย 

ขา้วสาล ีเนือ้ และขา้วสกุ เป็นอาหารอยา่งดใีนบัดนี ้ฉันใด ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั 

๑๐ ปี หญา้กับแกก็้จักเป็นอาหารอยา่งด ีฉันนัน้ 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี กศุลกรรมบถ ๑๐ จักอนัตรธานไปหมดสิน้ 

อกศุลกรรมบถ ๑๐ จักเจรญิรุง่เรอืงเหลอืเกนิ ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี แมแ้ต ่

ชือ่วา่กศุลก็จักไมม่ ีและคนทีท่ ากศุลจักมแีตท่ีไ่หน ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี 

มนุษยทั์ง้หลายทีไ่มเ่กือ้กลูมารดา ไมเ่กือ้กลูบดิา ไมเ่กือ้กลูสมณะ ไมเ่กือ้กลู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

สมัยทีค่นมอีายขุยั ๑๐ ปี 

พราหมณ์ และไมป่ระพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู ก็จักไดรั้บการบชูาและไดรั้บ 

การสรรเสรญิ ภกิษุทัง้หลาย คนทีเ่กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลู 

พราหมณ์ และประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู ไดรั้บการบชูาและไดรั้บการ 

สรรเสรญิในบัดนี ้ฉันใด ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี มนุษยทั์ง้หลายทีไ่มเ่กือ้กลู 

มารดา ไมเ่กือ้กลูบดิา ไมเ่กือ้กลูสมณะ ไมเ่กือ้กลูพราหมณ์ และไมป่ระพฤตอิอ่นนอ้ม 

ตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู ก็จักไดรั้บการบชูาและไดรั้บการสรรเสรญิ ฉันนัน้ 

  ในเมือ่มนุษยทั์ง้หลายมอีายขุยั ๑๐ ปี พวกเขาจักไมม่จีติคดิเคารพย าเกรงวา่ 

‘แม’่ วา่ ‘ป้า นา้’ วา่ ‘ป้าสะใภ ้นา้สะใภ’้ วา่ ‘ภรรยาของอาจารย’์ หรอืวา่ 

‘ภรรยาของคร’ู สตัวโ์ลกจักถงึความสมสูป่ะปนกันหมด เป็นเสมอืน แพะ แกะ ไก ่

สกุร สนัุขบา้น และสนัุขจิง้จอก ฉะนัน้ 

  ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี มนุษยเ์หลา่นัน้ก็จักเกดิความอาฆาต๑อยา่ง 

แรงกลา้ ความพยาบาท๒อยา่งแรงกลา้ ความคดิรา้ยแหง่ใจอยา่งแรงกลา้ ความคดิ 

จะฆา่กันอยา่งแรงกลา้ มารดากับบตุรก็ด ีบตุรกับมารดาก็ด ีบดิากับบตุรก็ด ีบตุร 

กับบดิาก็ด ีพีช่ายนอ้งชายกับพีส่าวนอ้งสาวก็ด ีพีส่าวนอ้งสาวกับพีช่ายนอ้งชายก็ด ี

จักเกดิความอาฆาตอยา่งแรงกลา้ ความพยาบาทอยา่งแรงกลา้ ความคดิรา้ยแหง่ 

ใจอยา่งแรงกลา้ ความคดิจะฆา่กันอยา่งแรงกลา้ ภกิษุทัง้หลาย นายพรานเนื้อ เห็น 

เนือ้เขา้ เกดิความอาฆาตอยา่งแรงกลา้ ความพยาบาทอยา่งแรงกลา้ ความคดิรา้ย 

แหง่ใจอยา่งแรงกลา้ ความคดิจะฆา่กันอยา่งแรงกลา้ ฉันใด ในเมือ่มนุษยทั์ง้หลายม ี

อายขุยั ๑๐ ปี มนุษยเ์หลา่นัน้จักเกดิความอาฆาตอยา่งแรงกลา้ ความพยาบาท 

อยา่งแรงกลา้ ความคดิรา้ยแหง่ใจอยา่งแรงกลา้ ความคดิจะฆา่กันอยา่งแรงกลา้ 

มารดากับบตุรก็ด ีบตุรกับมารดาก็ด ีบดิากับบตุรก็ด ีบตุรกับบดิาก็ด ีพีช่ายนอ้ง 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความอาฆาต หมายถงึความโกรธทีท่ าใหผ้กูใจเจ็บ (ท.ีปา.อ. ๑๐๓/๓๙) 

๒ ความพยาบาท หมายถงึความโกรธทีท่ าใหป้ระโยชนส์ขุทัง้ของตนทัง้ของคนอืน่พนิาศ (ท.ีปา.อ. ๑๐๓/๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

ชายกับพีส่าวนอ้งสาวก็ด ีพีส่าวนอ้งสาวกับพีช่ายนอ้งชายก็ด ีจักเกดิความอาฆาต 

อยา่งแรงกลา้ ความพยาบาทอยา่งแรงกลา้ ความคดิรา้ยแหง่ใจอยา่งแรงกลา้ 

ความคดิจะฆา่กันอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้ 

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี จักมสีตัถันตรกัป๑ 

ตลอด ๗ วนั มนุษยเ์หลา่นัน้จักเกดิความเขา้ใจในกันและกันวา่เป็นเนือ้ ศัสตรา 

ทัง้หลายอันคมกรบิจักปรากฏในมอืของพวกเขา พวกเขาจักใชศ้ัสตราอันคมกรบิ 

ฆา่กันเองดว้ยเขา้ใจวา่ ‘นีเ้ป็นเนือ้ นีเ้ป็นเนือ้’ 

  ครัง้นัน้ มนุษยเ์หลา่นัน้บางพวก มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราอยา่ฆา่ใคร ๆ 

และใคร ๆ ก็อยา่ฆา่พวกเรา ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปตามป่าหญา้ สมุทมุพุม่ไม ้

ป่าไม ้เกาะกลางแมน่ ้า หรอืซอกเขา ใชร้ากไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเลีย้งชพี’ 

พวกเขาจงึพากันเขา้ไปตามป่าหญา้ สมุทมุพุม่ไม ้ป่าไม ้เกาะกลางแมน่ ้าหรอื 

ซอกเขา ใชร้ากไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเลีย้งชพีอยูต่ลอด ๗ วนั เมือ่ลว่งไป 

๗ วนั พวกเขาพากันออกจากป่าหญา้ สมุทมุพุม่ไม ้ป่าไม ้เกาะกลางแมน่ ้า หรอื 

ซอกเขา แลว้ตา่งสวมกอดกันและกัน ขบัรอ้งปลอบใจกันในทีป่ระชมุวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย เราพบเห็นกันแลว้ ทา่นยังมชีวีติอยู ่เราพบเห็นกันแลว้ ทา่นยังมชีวีติอยู’่ 

เร ือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ มนุษยเ์หลา่นัน้จักปรกึษากันอยา่งนีว้า่ 

‘พวกเราสญูสิน้ญาตมิากมายเชน่นี ้เพราะยดึถอือกศุลธรรมเป็นเหต ุทางทีด่ ีพวกเรา 

ควรท ากศุล ควรท ากศุลอยา่งไรด ีทางทีด่ ีพวกเราควรงดเวน้จากปาณาตบิาต(การ 

ฆา่สตัว)์ ควรสมาทานประพฤตกิศุลธรรมนี’้ แลว้จงึพากันงดเวน้จากปาณาตบิาต 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัถนัตรกปั แปลว่าอันตรกัปพนิาศเพราะศัสตรา เป็นชือ่อันตรกัป (กัประหวา่ง) ๑ ใน ๓ อันตรกัป ซึง่ 

   เป็นกัปยอ่ยของสังวัฎฎกัป(กัปเสือ่ม) มักเรยีกกันสัน้ ๆ วา่กัปพนิาศ อกี ๒ กัป คอื (๑) ทพุภกิขันตรกัป 

   (กัปพนิาศเพราะขา้วยากหมากแพง) (๒) โรคันขันตรกัป (กัปพนิาศเพราะโรค) ค าว่า กัป ในทีน่ีเ้ป็นค ายอ่ของ 

   ค าว่า “กัปพนิาศ” (กปฺปวนิาส) (ท.ีปา.อ. ๑๐๔/๓๙, ท.ีปา.ฎกีา ๑๐๔/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะ เป็นตน้ 

สมาทานประพฤตกิศุลธรรมนี ้เพราะสมาทานกศุลธรรมเป็นเหต ุพวกเขาจักเจรญิ 

ดว้ยอายบุา้ง เจรญิดว้ยวรรณะบา้ง เมือ่พวกเขาเจรญิดว้ยอายบุา้ง เจรญิดว้ย 

วรรณะบา้ง บตุรของมนุษยทั์ง้หลายทีม่อีายขุยั ๑๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๒๐ ปี 

  ล าดับนัน้ มนุษยเ์หลา่นัน้จักปรกึษากันอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราเจรญิดว้ยอายบุา้ง 

เจรญิดว้ยวรรณะบา้ง เพราะสมาทานกศุลธรรมเป็นเหต ุทางทีด่ ีพวกเราควรท า 

กศุลธรรมยิง่ ๆ ขึน้ไป ควรท ากศุลอยา่งไรบา้ง พวกเราควรงดเวน้จากอทนินาทาน 

(การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห)้ ควรงดเวน้จากกาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤต ิ

ผดิในกาม) ควรงดเวน้จากมสุาวาท(การพดูเท็จ) ควรงดเวน้จากปิสณุาวาจา(การพดู 

สอ่เสยีด) ควรงดเวน้จากผรสุวาจา(การพดูค าหยาบ) ควรงดเวน้จากสมัผัปปลาปะ 

(การพดูเพอ้เจอ้) ควรละอภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา) ควรละพยาบาท 

(ความคดิรา้ยผูอ้ ืน่) ควรละมจิฉาทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) ควรละธรรม ๓ ประการ คอื 

อธัมมราคะ วสิมโลภะ และมจิฉาธรรม ทางทีด่ ีพวกเราควรเกือ้กลูมารดา ควร 

เกือ้กลูบดิา ควรเกือ้กลูสมณะ ควรเกือ้กลูพราหมณ์ และควรประพฤตอิอ่นนอ้ม 

ตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู ควรสมาทานประพฤตกิศุลธรรมนี ้ดังนี ้เขาเหลา่นัน้ 

จักเกือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ และประพฤตอิอ่นนอ้ม 

ตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู จักสมาทานประพฤตกิศุลธรรมนี้ 

  เพราะสมาทานกศุลธรรมเป็นเหต ุพวกเขาจักเจรญิดว้ยอายบุา้ง จักเจรญิดว้ย 

วรรณะบา้ง เมือ่พวกเขาเจรญิดว้ยอายบุา้ง เจรญิดว้ยวรรณะบา้ง บตุรของมนุษย ์

ทีม่อีายขุยั ๒๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๔๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๔๐ ปี 

จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๘๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๘๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้ 

เป็น ๑๖๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๑๖๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๓๒๐ ปี 

บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๓๒๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๖๔๐ ปี บตุรของมนุษย ์

ผูม้อีายขุยั ๖๔๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๒,๐๐๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั 

๒,๐๐๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๔,๐๐๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๔,๐๐๐ ปี 

จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น ๘,๐๐๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๘,๐๐๐ ปี จักมอีายขุยั 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

ความอบุัตขิองพระราชาพระนามวา่สงัขะ 

เพิม่ข ึน้เป็น ๒๐,๐๐๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๒๐,๐๐๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้ 

เป็น ๔๐,๐๐๐ ปี บตุรของมนุษยผ์ูม้อีายขุยั ๔๐,๐๐๐ ปี จักมอีายขุยัเพิม่ขึน้เป็น 

๘๐,๐๐๐ ปี เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี เด็กหญงิมอีาย ุ๕๐๐ ปี จงึจักสมควร 

มสีามไีด ้

ความอบุตัขิองพระราชาพระนามวา่สงัขะ 

  [๑๐๖] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี จักมอีาพาธ ๓ อยา่ง 

คอื (๑) อจิฉา๑ (๒) อนสนะ๒ (๓) ชรา เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพูทวปีนี ้

จักมั่งคั่งอดุมสมบรูณ์ บา้น นคิมและราชธานมีทีกุระยะชัว่ไกบ่นิตก๓ เมือ่มนุษยม์ ี

อายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพูทวปีนี ้จักดปูระหนึง่อเวจนีรกทีแ่ออัดยดัเยยีดไปดว้ย 

ผูค้นทัง้หลาย เหมอืนป่าไมอ้อ้ หรอืป่าไมแ้กน่ ฉะนัน้ เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี 

กรงุพาราณสนีี ้จักเป็นราชธานนีามวา่กรงุเกตมุด ีเป็นเมอืงทีม่ั่งคั่งอดุมสมบรูณ์ 

มพีลเมอืงมาก มปีระชากรคับคั่ง และมภีักษาหารสมบรูณ์๔ เมือ่มนุษยม์อีาย ุ

๘๐,๐๐๐ ปี ในชมพทูวปีนี้ จักมเีมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรงุเกตมุดรีาชธานเีป็น 

เมอืงเอก เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี จักมพีระเจา้จักรพรรดพิระนามวา่สงัขะ 

ทรงอบุัตขิ ึน้ ณ กรงุเกตมุดรีาชธาน ีเป็นผูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อจิฉา ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีท่ าใหเ้กดิค าพดูอย่างนีว้า่ ‘ทา่นจงใหอ้าหารแกเ่รา’ (ท.ีปา.อ. ๑๐๖/๔๐) 

๒ อนสนะ ในทีน่ีห้มายถงึความเฉื่อยชาทางกายของผูก้นิอาหารอิม่แลว้ตอ้งการจะนอนเพราะเมาอาหาร 

   (ท.ีปา.อ. ๑๐๖/๔๐) 

๓ มทีกุระยะช ัว่ไกบ่นิตก ในทีน่ีห้มายถงึระยะหา่งจากบา้นหนึง่ถงึบา้นหนึง่ ค านวณจากการบนิของไก่ คอื 

   ในเมอืงนี ้ไกส่ามารถบนิจากหลังคาบา้นหลังหนึง่ไปลงหลังคาบา้นหลังหนึง่ไดซ้ ึง่แสดงวา่มบีา้นเรอืนหนาแน่น 

   จนไกบ่นิถงึกันได ้(ท.ีปา.อ. ๑๐๖/๔๐) 

๔ มภีกัษาหารสมบรูณ์ ในทีน่ีห้มายถงึสมบรูณ์ดว้ยอาหารทีค่วรเคีย้วและอาหารทีค่วรบรโิภค (ท.ีม.อ. 

   ๒๑๐/๑๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

การเสด็จอบุตัแิหง่พระพทุธเจา้พระนามวา่เมตไตรย 

ใหญใ่นแผน่ดนิ มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ มรีาชอาณาจักร 

มั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ ไดแ้ก ่(๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ 

(๔) มณีแกว้ (๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแกว้ มพีระราชโอรส 

มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ย ี

ราชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครอง 

แผน่ดนินีม้สีาครเป็นขอบเขต 

การเสด็จอบุตัแิหง่พระพทุธเจา้พระนามวา่เมตไตรย 

  [๑๐๗] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี พระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่เมตไตรย จักเสด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก พระองคเ์ป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๑ เหมอืนตถาคตอบุตัขิ ึน้ในโลกในบัดนี ้เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ี

รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่เมตไตรยพระองคนั์น้ จักทรงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลกและหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้ามเหมอืนตถาคตในบัดนี ้รูแ้จง้โลกนี้ 

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 

และมนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้ามอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๖ หนา้ ๕-๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

การเสด็จอบุตัแิหง่พระพทุธเจา้พระนามวา่เมตไตรย 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่เมตไตรยพระองคนั์น้ จักทรงแสดงธรรมอัน 

มคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศ 

พรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น เหมอืนตถาคต 

ในบัดนี ้แสดงธรรมอันมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลางและมคีวาม 

งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น 

พระองคจั์กทรงบรหิารภกิษุสงฆห์ลายพันรปู เหมอืนตถาคตบรหิารภกิษุสงฆห์ลาย 

รอ้ยรปูในบัดนี ้ฉะนัน้ 

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พระเจา้สงัขะ จักรับสัง่ใหย้กปราสาทที ่

พระเจา้มหาปนาทะโปรดใหส้รา้งไว ้แลว้ประทับอยู ่ทรงสละบ าเพ็ญทานแกส่มณ- 

พราหมณ์ คนก าพรา้ คนเดนิทาง วณพิกและยาจกทัง้หลาย จักทรงปลงพระเกศา 

และพระมัสส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตร ์เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติใน 

ส านักของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระนามวา่เมตไตรย ทา้วเธอ 

ผนวชแลว้ไมน่านอยา่งนี ้ทรงหลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาทมคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยู ่ไมน่านนัก ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนอ์ันยอดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์

ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยพระปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันอยา่งแน่แท ้

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่ 

อืน่เป็นทีพ่ ึง่ จงมธีรรมเป็นกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยูเ่ถดิ 

  ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ 

มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะเป็นตน้ของภกิษุ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมั- 

       ปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก 

   ๓. พจิารณาเห็น0จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลก 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรม 

เป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

เร ือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะ เป็นตน้ ของภกิษุ 

  [๑๑๐] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงประพฤตธิรรมอันเป็นโคจร ซึง่เป็น 

วสิยัอันสบืเนือ่งมาจากบดิาของตน เมือ่เธอทัง้หลายประพฤตธิรรมอันเป็นโคจร ซึง่ 

เป็นวสิยัอันสบืเนือ่งมาจากบดิาของตน จักเจรญิดว้ยอายบุา้ง จักเจรญิดว้ยวรรณะ 

บา้ง จักเจรญิดว้ยสขุะบา้ง จักเจรญิดว้ยโภคะบา้ง จักเจรญิดว้ยพละบา้ง 

  ในเร ือ่งอายขุองภกิษุ มคี าอธบิาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาทอันประกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากฉันทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาทอันประกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากวริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาทอันประกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากจติตะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะเป็นตน้ของภกิษุ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาทอันประกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากวมิังสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

  เพราะเจรญิ ท าอทิธบิาท ๔ ประการนีใ้หม้าก เมือ่มุง่หวงั เธอจะพงึด ารงอยู ่

ได ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นค าอธบิายในเรือ่งอายขุองภกิษุ 

  ในเร ือ่งวรรณะของภกิษุ มคี าอธบิาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบ 

พรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่น 

สกิขาบททัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นค าอธบิายในเรือ่งวรรณะของภกิษุ 

  ในเร ือ่งความสขุของภกิษุ มคี าอธบิาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน ... 

   ๓. บรรลตุตยิฌาน ... 

   ๔. บรรลจุตตุถฌาน ... 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นค าอธบิายในเรือ่งความสขุของภกิษุ 

  ในเร ือ่งโภคะของภกิษุ มคี าอธบิาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

       ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

       ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๓. จักกวตัตสิตูร] 

เรือ่งความเจรญิดว้ยอายแุละวรรณะเป็นตน้ของภกิษุ 

   ๒. มกีรณุาจติ ... 

   ๓. มมีทุติาจติ ... 

   ๔. มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ 

       ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมู ่

       เหลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

       ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นค าอธบิายในเรือ่งโภคะของภกิษุ 

  ในเร ือ่งพละของภกิษุ มคี าอธบิาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๑ ปัญญาวมิตุติ๒ อันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นค าอธบิายในเรือ่งพละของภกิษุ 

  เราไมเ่ล็งเห็นก าลังอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ซึง่ขม่ไดแ้สนยาก เหมอืนก าลังของมาร๓ 

นีเ้ลย บญุนีจ้ะเจรญิขึน้ไดอ้ยา่งนีก็้เพราะสมาทานกศุลธรรมเป็นเหต”ุ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

จกักวตัตสิตูรที ่๓ จบ 

 

 
 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึความหลดุพน้แหง่จติ ความหลดุพน้จากกเิลสดว้ยอ านาจการฝึก หรอืดว้ยก าลัง 

   สมาธ ิเชน่ สมาบัต ิ๘ เป็นเจโตวมิตุตอิันละเอยีดประณีต (ท.ีส.ีอ. ๓๗๓/๒๘๑) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึความหลดุพน้ดว้ยปัญญา ความหลุดพน้ทีบ่รรลดุว้ยการก าจัดอวชิชาได ้ท าให ้

   ส าเร็จอรหัตตผล และท าใหเ้จโตวมิตุต ิเป็นวมิตุตทิีไ่มก่ าเรบิ คอื ไมก่ลับกลายไดอ้กีตอ่ไป (ท.ีส.ีอ. ๓๗๓/ 

   ๒๘๑) 

๓ ก าลงัของมาร ในทีน่ีห้มายถงึก าลังของเทวปตุตมาร มัจจุมาร และกเิลสมาร (ท.ีปา.อ. ๑๑๐/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

เรือ่งสามเณรชือ่วาเสฏฐะและสามเณรชือ่ภารทวาชะ 

 

๔. อคัคญัญสตูร 

วา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก 

เร ือ่งสามเณรชือ่วาเสฏฐะและสามเณรชือ่ภารทวาชะ 

  [๑๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่ราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

ในบพุพาราม เขตกรงุสาวัตถ ีสมัยนัน้ สามเณรชือ่วาเสฏฐะและสามเณรชือ่ 

ภารทวาชะ หวังความเป็นภกิษุ จงึอยูอ่บรมในส านักของภกิษุทัง้หลาย ครัน้ใน 

เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคทรงออกจากการหลกีเรน้แลว้ ไดเ้สด็จลงจากปราสาท 

ทรงจงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้ทีร่ม่เงาปราสาท 

  [๑๑๒] สามเณรชือ่วาเสฏฐะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคทรงออกจากการหลกีเรน้ 

เสด็จลงจากปราสาทแลว้ ทรงจงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้ทีร่ม่เงาปราสาทในเวลาเย็น 

จงึเรยีกสามเณรชือ่ภารทวาชะมากลา่ววา่ “คณุภารทวาชะ พระผูม้พีระภาคนีท้รง 

ออกจากการหลกีเรน้ เสด็จลงจากปราสาท ทรงจงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้ทีร่ม่เงา 

ของปราสาทในเวลาเย็น มาเถดิ เราจักไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ เราควร 

จะไดฟั้งธรรมกีถาเฉพาะพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคบา้ง” ภารทวาชสามเณรก็ 

รับค าแลว้ 

  [๑๑๓] ครัง้นัน้ วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณรพากันเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ ไดเ้ดนิจงกรมตาม 

เสด็จพระผูม้พีระภาคซึง่ก าลังทรงจงกรมอยู ่พระผูม้พีระภาคจงึรับสัง่เรยีกวาเสฏฐ- 

สามเณรและภารทวาชสามเณรมาตรัสวา่ “วาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทัง้สองม ี

ชาตเิป็นพราหมณ์ มตีระกลูเป็นพราหมณ์ ออกจากตระกลูของพราหมณ์ บวชเป็น 

บรรพชติ พวกพราหมณ์ไมด่า่ไมบ่รภิาษเธอทัง้สองบา้งหรอื” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

เรือ่งสามเณรชือ่วาเสฏฐะและสามเณรชือ่ภารทวาชะ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์ดา่๑ บรภิาษขา้พระองคทั์ง้สองดว้ยค า 

เหยยีดหยามอยา่งสมใจ เต็มรปูแบบ๒ ไมใ่ชไ่มเ่ต็มรปูแบบ” 

  “ก็พวกพราหมณ์ดา่บรภิาษเธอทัง้สองดว้ยค าเหยยีดหยามอยา่งสมใจ เต็มรปูแบบ 

ไมใ่ชไ่มเ่ต็มรปูแบบอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ 

คอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า 

พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร 

เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพระพรหม เกดิจากพระพรหม เป็นผูท้ีพ่ระพรหม 

สรา้งขึน้ เป็นทายาทของพระพรหม เจา้ทัง้สองมาละวรรณะทีป่ระสรฐิทีส่ดุ เขา้ไปอยู่ 

ในวรรณะทีเ่ลวทราม คอื สมณะโลน้ เป็นคนรับใช๓้ เป็นคนวรรณะต า่ (กัณหโคตร) 

เป็นเผา่ของมาร เกดิจากพระบาทของพระพรหม๔ เธอทัง้สองมาละวรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุ เขา้ไปอยูใ่นวรรณะทีเ่ลวทราม คอื สมณะโลน้ เป็นคนรับใช ้เป็นคนวรรณะต า่ 

เป็นเผา่ของมาร เกดิจากพระบาทของพระพรหมนี ้ไมเ่ป็นความด ีไมเ่ป็นการ 

สมควรเลย’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์ไดพ้ากันดา่ บรภิาษขา้พระองค ์

ทัง้สองดว้ยถอ้ยค าเหยยีดหยามอยา่งสมใจ เต็มรปูแบบ ไมใ่ชไ่มเ่ต็มรปูแบบอยา่งนี้” 

  [๑๑๔] “วาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ระลกึถงึเรือ่งเกา่ของตนไมไ่ด ้๕ 

จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ คอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว 

วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ช ่

 
 

เชงิอรรถ : 

๑ ดา่ ในทีน่ีห้มายถงึดา่ดว้ยอักโกสวัตถ ุ๑๐ อย่าง คอื (๑) เจา้เป็นโจร (๒) เจา้เป็นคนพาล (๓) เจา้เป็น 

   คนหลง (๔) เจา้เป็นอฐู (๕) เจา้เป็นโค (๖) เจา้เป็นลา (๗) เจา้เป็นสัตวน์รก (๘) เจา้เป็นสัตวด์รัิจฉาน 

   (๙) เจา้ไมไ่ดส้คุต ิ(๑๐) เจา้หวังไดแ้ตท่คุตเิทา่นัน้ (ท.ีปา.อ. ๑๑๓/๔๖) 

๒ เต็มรปูแบบ ในทีน่ีห้มายถงึยกอักโกสวัตถทุัง้ ๑๐ อยา่งมาดา่ (ท.ีปา.อ. ๑๑๓/๔๖) 

๓ เป็นคนรบัใช ้ในทีน่ีห้มายถงึคหบดซี ึง่พวกวรรณะพราหมณ์ถอืวา่เป็นคนชัน้ต ่า เพราะยังถกูเครือ่งผกูคอื 

   เรอืนผกูไว ้(ท.ีปา.อ. ๑๑๓/๔๗, ท.ีปา.ฏกีา ๑๑๓/๔๖) 

๔ เป็นเผา่ของมาร เกดิจากพระบาทของพระพรหม แปลจากบาลวีา่ “พนฺธุปาทาปจฺเจ” ตามนัย ท.ีปา.อ. 

   ๑๑๓/๔๗ สว่น ท.ีส.ีอ. ๒๖๓/๒๒๙ ใหค้วามหมายวา่เกดิจากพระบาทของพระพรหมเทา่นัน้ 

๕ ระลกึถงึเร ือ่งเกา่ของตนไมไ่ด ้หมายถงึไมรู่จั้กก าเนดิและความเป็นไปของโลก ทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ 

   ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกอันมมีาแตโ่บราณ (ท.ีปา.อ. ๑๑๔/๔๗) 
 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความบรสิทุธิแ์หง่วรรณะ ๔ 

พราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพระ- 

พรหม เกดิจากพระพรหม เป็นผูท้ีพ่ระพรหมสรา้งขึน้ เป็นทายาทของพระพรหม’ 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ปรากฏชดัอยูว่า่ นางพราหมณีของพราหมณ์ทัง้หลาย 

มรีะดบูา้ง มคีรรภบ์า้ง คลอดอยูบ่า้ง ใหล้กูดืม่นมบา้ง ก็พราหมณ์เหลา่นัน้เป็น 

ผูเ้กดิทางชอ่งคลอดของนางพราหมณีทัง้นัน้ ยังกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุ คอืพราหมณ์เทา่นัน้ ฯลฯ เป็นทายาทของพระพรหม’ ก็พราหมณ์เหลา่นัน้ 

กลา่วตูพ่รหมและพดูเท็จ พวกเขาจะตอ้งประสบสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

ความบรสิทุธิแ์หง่วรรณะ ๔ 

  [๑๑๕] วาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะ ๔ เหลา่นี ้คอื (๑) กษัตรยิ ์

(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร 

   ๑. แมก้ษัตรยิบ์างพระองคใ์นโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

       เขาไมไ่ดใ้ห ้ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ 

       พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติพยาบาท เห็นผดิ 

       ดว้ยประการดังกลา่วมานี ้ธรรมเหลา่ใดเป็นอกศุล นับวา่เป็น 

       อกศุล มโีทษ นับวา่มโีทษ ไมค่วรประพฤต ินับวา่ไมค่วรประพฤต ิ

       ไมส่ามารถเป็นอรยิธรรม นับวา่ไมส่ามารถเป็นอรยิธรรม เป็น 

       ธรรมด า๑ มวีบิากด า๒ ทีว่ญิญชูนตเิตยีน ธรรมเหลา่นัน้ปรากฏ 

       อยา่งชดัเจนในกษัตรยิบ์างพระองคใ์นโลกนี ้

   ๒. แมพ้ราหมณ์ ... 

   ๓. แมแ้พศย ์... 

   ๔. แมศ้ทูรบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้

ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เพง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติพยาบาท เห็นผดิ ดว้ยประการ 
 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมด า ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีไ่มบ่รสิทุธิม์าแตเ่ดมิ (ท.ีปา.ฏกีา ๑๑๕/๔๗) 

๒ มวีบิากด า ในทีน่ีห้มายถงึมผีลเป็นทกุข ์(ท.ีปา.อ. ๑๑๕/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความบรสิทุธิแ์หง่วรรณะ ๔ 

       ดังกลา่วมานี ้ธรรมเหลา่ใดเป็นอกศุล นับวา่เป็นอกศุล มโีทษ นับ 

       วา่มโีทษ ไมค่วรประพฤต ินับวา่ไมค่วรประพฤต ิไมส่ามารถเป็น 

       อรยิธรรม นับวา่ไมส่ามารถเป็นอรยิธรรม เป็นธรรมด า มวีบิากด า 

       ทีว่ญิญชูนตเิตยีน ธรรมเหลา่นัน้ปรากฏอยา่งชดัเจนในศทูรบาง 

       คนในโลกนี ้

  วาเสฏฐะและภารทวาชะ 

   ๑. แมก้ษัตรยิบ์างพระองคใ์นโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ 

       ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการ 

       ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดู 

       สอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

       ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติไมพ่ยาบาท เห็นชอบดว้ย 

       ประการดังกลา่วมานี ้ธรรมเหลา่ใดเป็นกศุล นับวา่เป็นกศุล ไมม่ ี

       โทษ นับวา่ไมม่โีทษ ควรประพฤต ินับวา่ควรประพฤต ิสามารถ 

       เป็นอรยิธรรม นับวา่สามารถเป็นอรยิธรรม เป็นธรรมขาว๑ ม ี

       วบิากขาว๒ ทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ ธรรมเหลา่นัน้ปรากฏอยา่ง 

       ชดัเจนในกษัตรยิบ์างพระองคใ์นโลกนี ้

   ๒. แมพ้ราหมณ์ ... 

   ๓. แมแ้พศย ์... 

   ๔. แมศ้ทูรบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์... ไมเ่พง่เล็ง 

       อยากไดข้องของเขา มจีติไมพ่ยาบาท เห็นชอบ ดว้ยประการ 

       ดังกลา่วมานี ้ธรรมเหลา่ใดเป็นกศุล นับวา่เป็นกศุล ไมม่โีทษ 

       นับวา่ไมม่โีทษ ควรประพฤต ินับวา่ควรประพฤต ิสามารถเป็น 

       อรยิธรรม นับวา่สามารถเป็นอรยิธรรม เป็นธรรมขาว มวีบิาก 

       ขาว ทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ ธรรมเหลา่นัน้ปรากฏอยา่งชดัเจนใน 

       ศทูรบางคนในโลกนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมขาว ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีบ่รสิทุธิเ์พราะปราศจากกเิลส (ท.ีปา.อ. ๑๑๕/๔๗) 

๒ มวีบิากขาว ในทีน่ีห้มายถงึมผีลเป็นสขุ (ท.ีปา.อ. ๑๑๕/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความบรสิทุธิแ์หง่วรรณะ ๔ 

  [๑๑๖] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือ่วรรณะ ๔ เหลา่นี ้รวมกันเป็นบคุคล 

๒ จ าพวก คอื 

   ๑. พวกทีด่ ารงอยูใ่นธรรมด าทีว่ญิญชูนตเิตยีนจ าพวกหนึง่ 

   ๒. พวกทีด่ ารงอยูใ่นธรรมขาวทีว่ญิญชูนสรรเสรญิจ าพวกหนึง่ 

  ในเรือ่งนี ้พวกพราหมณ์ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ คอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์ 

เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส 

เกดิจากโอษฐข์องพระพรหม เกดิจากพระพรหม เป็นผูท้ีพ่ระพรหมสรา้งขึน้ เป็น 

ทายาทของพระพรหม’ วญิญชูนทัง้หลายยอ่มไมรั่บรองถอ้ยค าของพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่ บรรดาวรรณะ ๔ เหลา่นี ้ผูใ้ดเป็นภกิษุอรหันตขณีาสพ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ปลงภาระไดแ้ลว้๓ บรรลปุระโยชน ์

ตนโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ผูนั้น้เรยีกไดว้า่ 

เป็นผูเ้ลศิกวา่คนทัง้หลายในวรรณะ ๔ เหลา่นัน้ โดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม 

เพราะธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

  [๑๑๗] วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยเหตผุลนี ้เธอทัง้สองพงึทราบเถดิวา่ 

‘ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้’ 

  วาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงทราบวา่ ‘พระสมณโคดม 

เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลูทีเ่ทา่เทยีมกัน๔’ ดังนี ้ก็พวกศากยะยังตอ้งตามเสด็จ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลอยูต่ลอดเวลา และพวกเจา้ศากยะยังตอ้งกระท าการนอบนอ้ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึไดเ้ป็นพระอเสขะ สว่นพระเสขะ ๗ จ าพวก และกัลยาณปถุชุนชือ่ว่า 

   ก าลังประพฤตพิรหมจรรย ์(ท.ีปา.อ. ๑๑๖/๔๘) 

๒ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ หมายถงึท ากจิมคีวามก าหนดรู ้เป็นตน้ในอรยิสัจ ๔ ดว้ยมรรค ๔ (ท.ีปา.อ. 

   ๑๑๖/๔๘) 

๓ ปลงภาระไดแ้ลว้ หมายถงึปลงกเิลสภาระ(ภาระคอืกเิลส) ขันธภาระ(ภาระคอืรา่งกาย) และอภสิังขารภาระ 

   (ภาระคอือภสิังขาร) ลงแลว้ (ท.ีปา.อ. ๑๑๖/๔๘) 

๔ เทา่เทยีมกนั เป็นค าเปรยีบเทยีบทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลทรงใชเ้พือ่ยกยอ่งศากยตระกลูวา่เสมอกับ 

   ราชตระกลูของพระองค ์(ท.ีปา.อ. ๑๑๗/๔๙, ท.ีปา.ฏกีา ๑๑๗/๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความบรสิทุธิแ์หง่วรรณะ ๔ 

การอภวิาท การตอ้นรับ อญัชลกีรรม และสามจีกิรรม ในพระเจา้ปเสนทโิกศลอยู ่

ดว้ยประการดังวา่มานี ้พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงกระท าการนอบนอ้ม การอภวิาท 

การตอ้นรับ อัญชลกีรรม และสามจีกิรรมนัน้ในเราตถาคต ดังทีพ่วกเจา้ศากยะ 

กระท าการนอบนอ้ม การอภวิาท การตอ้นรับ อัญชลกีรรม และสามจีกิรรม 

ในพระเจา้ปเสนทโิกศล พระองคม์ไิดท้รงกระท าการนอบนอ้ม การอภวิาท การ 

ตอ้นรับ อัญชลกีรรม และสามจีกิรรมนัน้ ดว้ยทรงด ารวิา่ ‘พระสมณโคดมมพีระ 

ชาตกิ าเนดิด ีเราเองมชีาตกิ าเนดิไมด่ ีพระสมณโคดมทรงแข็งแรง เราเองไมแ่ข็งแรง 

พระสมณโคดมมผีวิพรรณผอ่งใส เราเองมผีวิพรรณเศรา้หมอง พระสมณโคดม 

เป็นผูส้งูศักดิ ์เราเองเป็นผูต้ า่ศักดิ’์ โดยทีแ่ท ้พระองคเ์มือ่จะทรงสกัการะธรรม 

เคารพธรรม นับถอืธรรม บชูาธรรม นอบนอ้มธรรม จงึทรงกระท าการนอบนอ้ม 

การอภวิาท การตอ้นรับ อญัชลกีรรม และสามจีกิรรมในเราตถาคตอยา่งนี ้โดย 

เหตผุลนี ้เธอพงึทราบอยา่งนีว้า่ ‘ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละ 

โลกหนา้’ 

  [๑๑๘] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทัง้สองมชีาตกิ าเนดิตา่งกัน มชีือ่ 

ตา่งกัน มโีคตรตา่งกัน มตีระกลูตา่งกัน ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่มผีู ้

ถามวา่ ‘ทา่นเป็นพวกไหน’ พงึตอบเขาวา่ ‘เราเป็นพวกพระสมณศากยบตุร’ ดงันีเ้ถดิ 

ผูใ้ดแลมศีรัทธาตัง้มั่นในตถาคต เกดิแตร่าก ประดษิฐานมั่นคงทีส่มณพราหมณ์ 

เทพ มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกใหห้วัน่ไหวไมไ่ด ้ควรจะเรยีกผูนั้น้วา่ ‘เป็นบตุร 

เป็นโอรส เกดิจากพระโอษฐข์องพระผูม้พีระภาค เกดิจากพระธรรม อันพระธรรม 

เนรมติขึน้ เป็นทายาทของพระธรรม’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะค าวา่ ‘ธรรมกาย’ ก็ด ี

‘พรหมกาย’ ก็ด ี‘ธรรมภตู’ ก็ด ี‘พรหมภตู’ ก็ด ีลว้นเป็นชือ่ของตถาคต 

  [๑๑๙] วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยหนึง่ ครัน้เวลาลว่งเลยมาชา้นาน 

โลกนีเ้สือ่ม เมือ่โลกก าลังเสือ่ม เหลา่สตัวส์ว่นมากไปเกดิทีพ่รหมโลกชัน้อาภัสสระ 

นกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็นภักษา มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย 

เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความปรากฏแหง่งว้นดนิ 

  สมัยหนึง่ ครัน้เวลาลว่งเลยมาชา้นาน โลกนีเ้จรญิขึน้ เมือ่โลกก าลังเจรญิขึน้ 

เหลา่สตัวส์ว่นมากจตุจิากพรหมโลกชัน้อาภัสสระมาเป็นอยา่งนี้๑ นกึคดิอะไรก็ส าเร็จ 

ไดต้ามปรารถนา๒ มปีีตเิป็นภักษา๓ มรัีศมซีา่นออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปใน 

อากาศ อยูใ่นวมิานอันงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

ความปรากฏแหง่งว้นดนิ 

  [๑๒๐] วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนัน้ ท่ัวทัง้จักรวาลนีแ้หละเป็นน ้า 

ทัง้นัน้ มดืมนอนธการ ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์ดวงดาวนักษัตรทัง้หลายยังไม่ 

ปรากฏ กลางคนื กลางวนัยังไมป่รากฏ เดอืนหนึง่ ครึง่เดอืน ฤดแูละปีก็ยังไม ่

ปรากฏ หญงิชายก็ยังไมป่รากฏ สตัวทั์ง้หลายปรากฏชือ่แตเ่พยีงวา่ ‘สตัว’์ เทา่นัน้ 

ครัน้เวลาลว่งเลยมาชา้นาน เกดิงว้นดนิลอยอยูบ่นน ้า ปรากฏแกส่ตัวเ์หลา่นัน้ 

ดจุน ้านมทีบ่คุคลเคีย่วใหแ้หง้แลว้ท าใหเ้ย็นสนทิจับเป็นฝาอยูข่า้งบน งว้นดนินัน้ 

สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ สมบรูณ์ดว้ยรส มสีเีหมอืนเนยใสหรอืเนยขน้ 

อยา่งด ีและมรีสอรอ่ยเหมอืนน ้าผึง้มิม้ซ ึง่ปราศจากโทษ๔ ตอ่มา สตัวผ์ูห้นึง่มนีสิยั 

โลภกลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิสิง่นีจ้ะเป็นเชน่ไร๕’ แลว้ใชน้ิว้ชอ้นงว้นดนิขึน้มาลิม้ด ูเมือ่ 

เขาใชน้ิว้ชอ้นงว้นดนิขึน้มาลิม้ดอูยู ่รสงว้นดนิไดแ้ผซ่า่นไป เขาจงึเกดิความอยาก 

ในรส แมส้ตัวเ์หลา่อืน่ก็พากันถอืแบบอยา่งสตัวนั์น้ จงึใชน้ิว้ชอ้นงว้นดนิขึน้มาลิม้ด ู

เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้ใชน้ิว้ชอ้นงว้นดนิขึน้มาลิม้ดอูยู ่รสงว้นดนิก็แผซ่า่นไป และสตัวเ์หลา่นัน้ 

ก็เกดิความอยากในรสขึน้เชน่เดยีวกัน 
 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มาเป็นอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึมาเกดิเป็นมนุษย ์(ท.ีปา.อ. ๑๑๙/๕๐) 

๒ นกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา หมายความวา่สัตวเ์หล่านัน้แมม้าเกดิในมนุษยโลกนี ้ก็ยังเป็น 

   โอปปาตกิะ เกดิขึน้ดว้ยใจทีบ่รรลอุปุจารฌานอยา่งเดยีวกัน (ท.ีปา.อ. ๑๑๙/๕๐,ท.ีปา.ฏกีา ๑๑๙/๕๒) 

๓ มปีีตเิป็นภกัษา หมายความวา่แมอ้ยูใ่นมนุษยโลกนีก็้มปีีตเิป็นอาหารเหมอืนอยูใ่นพรหมโลก(ท.ีปา.อ. 

   ๑๑๙/๕๐) 

๔ ปราศจากโทษ ในทีน่ีห้มายถงึไมม่ตีัวออ่นในรัง (ท.ีปา.อ. ๑๒๐/๕๑) 

๕ ส ิง่นีจ้ะเป็นเชน่ไร หมายความวา่รสของงว้นดนินีจ้ะเป็นเชน่ไร (ท.ีปา.อ. ๑๒๐/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความปรากฏแหง่ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เป็นตน้ 

 

ความปรากฏแหง่ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติย ์เป็นตน้ 

  [๑๒๑] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอ่มา สตัวเ์หลา่นัน้พากันใชม้อืปั้นงว้นดนิ 

ใหเ้ป็นค า ๆ เพือ่จะบรโิภค เมือ่ใด สตัวเ์หลา่นัน้พากันใชม้อืปั้นงว้นดนิใหเ้ป็นค า ๆ 

เพือ่บรโิภค เมือ่นัน้ รัศมทีีซ่า่นออกจากรา่งกายของสตัวเ์หลา่นัน้ก็หายไป เมือ่รัศม ี

ทีซ่า่นออกจากรา่งกายหายไป ดวงจันทร ์ดวงอาทติยก็์ปรากฏ เมือ่ดวงจันทร ์

ดวงอาทติยป์รากฏ ดวงดาวนักษัตรทัง้หลายก็ปรากฏ เมือ่ดวงดาวนักษัตรทัง้หลาย 

ปรากฏ กลางคนื กลางวนัก็ปรากฏ เมือ่กลางคนื กลางวนัปรากฏ เดอืนหนึง่ 

ครึง่เดอืนก็ปรากฏ เมือ่เดอืนหนึง่ ครึง่เดอืนปรากฏ ฤดแูละปีก็ปรากฏ ดว้ยเหตุ 

เพยีงเทา่นี ้โลกนี ้จงึไดก้ลับฟ้ืนขึน้อกี 

  [๑๒๒] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัน้ตอ่มา สตัวเ์หลา่นัน้เมือ่บรโิภคงว้นดนิ 

มงีว้นดนินัน้เป็นภักษา มงีว้นดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เมือ่ 

บรโิภคงว้นดนิ มงีว้นดนินัน้เป็นภักษา มงีว้นดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่าน 

แสนนาน สตัวเ์หลา่นัน้จงึมรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณก็ปรากฏแตกตา่งกัน 

สตัวบ์างพวกมผีวิพรรณงาม บางพวกมผีวิพรรณทราม สตัวเ์หลา่ใดมผีวิพรรณงาม 

สตัวเ์หลา่นัน้ก็ดหูมิน่สตัวท์ีม่ผีวิพรรณทรามวา่ ‘พวกเรามผีวิพรรณงามกวา่สัตว ์

เหลา่นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้มผีวิพรรณทรามกวา่พวกเรา’ เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้เกดิมมีานะ 

ถอืตัว เพราะการดหูมิน่เรือ่งผวิพรรณเป็นปัจจัย งว้นดนิจงึหายไป 

  เมือ่งว้นดนิหายไป สตัวเ์หลา่นัน้จงึประชมุกัน ครัน้แลว้ตา่งก็พากันโหยหาวา่ 

‘รสเอย๋ รสเอย๋๑’ แมท้กุวนันีก็้เหมอืนกัน พวกมนุษยไ์ดข้องมรีสดบีางอยา่ง มักกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘รสเอย๋ รสเอย๋’ พวกพราหมณ์พากันนกึไดแ้ตค่ าโบราณทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

ทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกเทา่นัน้ แตไ่มรู่เ้นือ้ความแหง่ค านัน้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รสเอย๋ รสเอย๋ เป็นค าร าพงึร าพันวา่ ‘รสอรอ่ยทีเ่คยบรโิภคหายไปแลว้’ (ท.ีปา.อ. ๑๒๒/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความปรากฏแหง่เครอืดนิ 

 

ความปรากฏแหง่สะเก็ดดนิ 

  [๑๒๓] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือ่งว้นดนิของสตัวเ์หลา่นัน้หายไป สะเก็ด 

ดนิก็ปรากฏ สะเก็ดดนินัน้ปรากฏลักษณะเหมอืนดอกเห็ด สะเก็ดดนินัน้สมบรูณ์ดว้ยส ี

สมบรูณ์ดว้ยกลิน่ สมบรูณ์ดว้ยรส มสีเีหมอืนเนยใสหรอืเนยขน้อยา่งด ีและมรีส 

อรอ่ยเหมอืนน ้าผึง้มิม้ซ ึง่ปราศจากโทษ 

  ครัง้นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้ไดพ้ากันบรโิภคสะเก็ดดนิ เมือ่บรโิภคสะเก็ดดนินัน้ ม ี

สะเก็ดดนินัน้เป็นภักษา มสีะเก็ดดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เมือ่ 

บรโิภคสะเก็ดดนิ มสีะเก็ดดนินัน้เป็นภักษา มสีะเก็ดดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยู่ 

นานแสนนาน สตัวเ์หลา่นัน้จงึมรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณก็ปรากฏแตกตา่งกัน 

สตัวบ์างพวกมผีวิพรรณงาม บางพวกมผีวิพรรณทราม สตัวเ์หลา่ใดมผีวิพรรณงาม 

สตัวเ์หลา่นัน้ก็ดหูมิน่สตัวท์ีม่ผีวิพรรณทรามวา่ ‘พวกเรามผีวิพรรณงามกวา่สัตว ์

เหลา่นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้มผีวิพรรณทรามกวา่พวกเรา’ เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้เกดิมมีานะ 

ถอืตัว เพราะการดหูมิน่เรือ่งผวิพรรณเป็นปัจจัย สะเก็ดดนิจงึหายไป 

ความปรากฏแหง่เครอืดนิ 

  [๑๒๔] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือ่สะเก็ดดนิหายไป เครอืดนิก็ปรากฏ 

เครอืดนินัน้ปรากฏคลา้ยเถาผักบุง้ เครอืดนินัน้สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ 

สมบรูณ์ดว้ยรส มสีเีหมอืนเนยใสหรอืเนยขน้อยา่งด ีและมรีสอรอ่ยเหมอืนน ้าผึง้มิม้ 

ซึง่ปราศจากโทษ 

  ครัง้นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้ไดพ้ากันบรโิภคเครอืดนิ เมือ่บรโิภคเครอืดนินัน้ ม ี

เครอืดนินัน้เป็นภักษา มเีครอืดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เมือ่ 

บรโิภคเครอืดนิ มเีครอืดนินัน้เป็นภักษา มเีครอืดนินัน้เป็นอาหาร ด ารงอยูน่าน 

แสนนาน สตัวเ์หลา่นัน้จงึมรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณก็ปรากฏแตกตา่งกัน 

สตัวบ์างพวกมผีวิพรรณงาม บางพวกมผีวิพรรณทราม สตัวเ์หลา่ใดมผีวิพรรณงาม 

สตัวเ์หลา่นัน้ก็ดหูมิน่สตัวท์ีม่ผีวิพรรณทรามวา่ ‘พวกเรามผีวิพรรณงามกวา่สัตว ์

เหลา่นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้มผีวิพรรณทรามกวา่พวกเรา’ เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้เกดิมมีานะ 

ถอืตัว เพราะการดหูมิน่เรือ่งผวิพรรณเป็นปัจจัย เครอืดนิจงึหายไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

ความปรากฏแหง่เพศหญงิเพศชาย 

  เมือ่เครอืดนิหายไป สตัวเ์หลา่นัน้จงึประชมุกัน ครัน้แลว้ตา่งพากันโหยหาวา่ 

‘พวกเราเคยมเีครอืดนิ บัดนีเ้ครอืดนิของพวกเราหายไปแลว้’ ในสมัยนีก็้เหมอืนกัน 

พวกมนุษย ์ถกูทกุขร์ะทมบางอยา่งกระทบเขา้ก็พากันบน่เพอ้วา่ ‘เราเคยมขีองสิง่นี ้

แตเ่ดีย๋วนีข้องของเราหายไปแลว้’ พวกพราหมณ์พากันนกึไดแ้ตค่ าโบราณที ่

เกีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกเทา่นัน้ แตไ่มรู่เ้นือ้ความแหง่ค านัน้เลย 

ความปรากฏแหง่ขา้วสาลใีนทีท่ ีไ่มต่อ้งไถ 

  [๑๒๕] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือ่เครอืดนิของสตัวเ์หลา่นัน้หายไปแลว้ 

ขา้วสาลอีันผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ ไมม่รี า ไมม่แีกลบ บรสิทุธิ ์มกีลิน่หอม มเีมล็ด 

เป็นขา้วสารก็ปรากฏ ทีท่ีพ่วกเขาเก็บเกีย่วขา้วสาลไีปเพือ่เป็นอาหารเย็นในตอนเย็น 

ก็กลับมขีา้วสาลงีอกสกุขึน้ไดใ้นตอนเชา้ ทีท่ีพ่วกเขาเก็บเกีย่วขา้วสาลไีปเพือ่เป็น 

อาหารเชา้ในตอนเชา้ ก็กลับมขีา้วสาลงีอกสกุขึน้ไดใ้นตอนเย็น ความพรอ่งไม ่

ปรากฏเลย ครัง้นัน้ สตัวทั์ง้หลายพากันบรโิภคขา้วสาลซี ึง่เกดิสกุเองในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ 

มขีา้วสาลนัีน้เป็นภักษา มขีา้วสาลนัีน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน 

ความปรากฏแหง่เพศหญงิและเพศชาย 

  [๑๒๖] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้บรโิภคขา้วสาล ีซึง่เกดิ 

สกุเองในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ มขีา้วสาลนัีน้เป็นภักษา มขีา้วสาลนัีน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยู่ 

นานแสนนาน สตัวเ์หลา่นัน้จงึมรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณก็ปรากฏแตกตา่งกัน 

และอวยัวะเพศหญงิปรากฏแกผู่เ้ป็นหญงิ อวยัวะเพศชายปรากฏแกผู่เ้ป็นชาย 

กลา่วกันวา่ หญงิเพง่ดชูาย และชายก็เพง่ดหูญงินานเกนิไป เมือ่ชนทัง้ ๒ เพศ 

ตา่งเพง่ดกูันและกันนานเกนิไป ก็เกดิความก าหนัดขึน้ ความเร่ารอ้นก็ปรากฏขึน้ 

ในกาย เพราะความเร่ารอ้นเป็นปัจจัย ชนเหลา่นัน้จงึไดเ้สพเมถนุธรรม 

  ก็โดยสมัยนัน้ สตัวเ์หลา่ใดเห็นสตัวเ์หลา่อืน่ก าลังเสพเมถนุกันจงึขวา้งฝุ่ นใสบ่า้ง 

ขวา้งขีเ้ถา้ใสบ่า้ง ขวา้งมลูโคใสบ่า้ง ดว้ยกลา่ววา่ ‘คนถอ่ย เจา้จงฉบิหาย คนถอ่ย 

เจา้จงฉบิหาย’ แลว้กลา่วตอ่ไปวา่ ‘ก็ไฉน สตัวจ์งึท ากรรมอยา่งนีแ้กส่ตัวเ์ลา่’ ขอ้ที ่
 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

การประพฤตเิมถนุธรรม 

วา่มานัน้ แมใ้นขณะนี ้ในชนบทบางแหง่ เมือ่เขาน าสตัวท์ีจ่ะถกูฆา่ไปสูท่ีป่ระหาร มนุษย ์

เหลา่อืน่ก็จะขวา้งฝุ่ นใสบ่า้ง ขวา้งขีเ้ถา้ใสบ่า้ง ขวา้งมลูโคใสบ่า้ง พวกพราหมณ์ 

พากันนกึไดแ้ตค่ าโบราณทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลกเทา่นัน้ แตไ่ม่ 

รูเ้นือ้ความแหง่ค านัน้เลย 

การประพฤตเิมถนุธรรม 

  [๑๒๗] วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนัน้ การเสพเมถนุธรรมอันเป็นเหต ุ

ใหถ้กูขวา้งฝุ่ นใสเ่ป็นตน้นัน้ ถอืวา่เป็นเรือ่งไมด่ ีแตบ่ัดนีถ้อืวา่เป็นเรือ่งธรรมดา 

สมัยนัน้เหลา่สตัวผ์ูเ้สพเมถนุธรรม ไมไ่ดเ้ขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอืนคิมตลอด ๑ เดอืน 

บา้ง ๒ เดอืนบา้ง เนือ่งจากสตัวเ์หลา่นัน้ตอ้งการเสพอสทัธรรมเกนิเวลา ตอ่มาจงึ 

พากันสรา้งเรอืนขึน้ เพือ่ปกปิดอสทัธรรมนัน้ สตัว์๑บางคนเกดิความเกยีจครา้น 

จงึมคีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เรานีช้า่งล าบากเสยีจรงิ ทีต่อ้งน าขา้วสาลมีา 

เพือ่เป็นอาหารเย็นในตอนเย็น และเพือ่เป็นอาหารเชา้ในตอนเชา้ ทางทีด่ ีเราควร 

น าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวใหพ้อเพือ่เป็นอาหารเชา้และอาหารเย็น’ 

  ตอ่แตนั่น้มา สตัวนั์น้ก็น าขา้วสาลมีาเพยีงครัง้เดยีว เพือ่เป็นอาหารเย็นและ 

อาหารเชา้ ครัง้หนึง่ สตัวผ์ูห้นึง่เขา้ไปหาสตัวนั์น้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดช้กัชวนวา่ ‘มาเถดิ 

ทา่นผูเ้จรญิ พวกเราไปเก็บขา้วสาลกีันเถดิ’ สตัวนั์น้จงึตอบวา่ ‘อยา่เลย ทา่นผูเ้จรญิ 

เราน าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารเย็นและอาหารเชา้แลว้’ ตอ่มา สตัวนั์น้ 

จงึถอืแบบอยา่งสตัวค์นแรก น าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารถงึ ๒ วนั 

ดว้ยกลา่ววา่ ‘เออ อยา่งนีก็้ดเีหมอืนกันนะทา่น’ 

  ตอ่มา สตัวอ์กีผูห้นึง่จงึเขา้ไปหาสตัวค์นที ่๒ ถงึทีอ่ยู ่กลา่วชวนสตัวค์นนัน้วา่ 

‘มาเถดิทา่นผูเ้จรญิ พวกเราไปเก็บขา้วสาลกีันเถดิ’ สตัวนั์น้จงึตอบวา่ ‘อยา่เลย 

ทา่นผูเ้จรญิ เราน าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารถงึ ๒ วนั’ ตอ่มา สตัวนั์น้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัว ์ในทีน่ีห้มายถงึมนุษยใ์นระยะแรก ๆ ทีเ่ปลีย่นสภาพมาจากเทพ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

การแบง่ขา้วสาล ี

จงึถอืเอาแบบอยา่งสตัวค์นที ่๒ น าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารถงึ ๔ วนั 

ดว้ยกลา่ววา่ ‘เออ อยา่งนีก็้ดเีหมอืนกันนะทา่น’ 

  ตอ่มา สตัวอ์กีผูห้นึง่เขา้ไปหาสตัวค์นที ่๓ ถงึทีอ่ยู ่กลา่วชวนสตัวค์นนัน้วา่ 

‘มาเถดิทา่นผูเ้จรญิ พวกเราไปเก็บขา้วสาลกีันเถดิ’ สตัวนั์น้จงึตอบวา่ ‘อยา่เลย 

ทา่นผูเ้จรญิ เราน าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารถงึ ๔ วัน’ ตอ่มา สตัวนั์น้ 

จงึถอืแบบอยา่งสตัวค์นที ่๓ น าขา้วสาลมีาครัง้เดยีวพอเพือ่เป็นอาหารถงึ ๘ วัน 

ดว้ยกลา่ววา่ ‘เออ อยา่งนีก็้ดเีหมอืนกันนะทา่น’ 

  เพราะสตัวทั์ง้หลายพากันบรโิภคขา้วสาลทีีส่ัง่สมไว ้ดังนัน้ ขา้วสาลจีงึมรี า 

หอ่เมล็ดบา้ง มแีกลบหุม้เมล็ดบา้ง ตน้ทีถ่กูเกีย่วแลว้ก็ไมก่ลับงอกขึน้อกี 

ความพรอ่งไดป้รากฏใหเ้ห็น จงึไดม้ขีา้วสาลเีป็นหยอ่ม ๆ 

การแบง่ขา้วสาล ี

  [๑๒๘] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้นัน้ สตัวเ์หลา่นัน้จงึประชมุกัน ครัน้แลว้ 

ตา่งพากันปรับทกุขว์า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บาปธรรมก็ปรากฏในสตัวทั์ง้หลายแลว้ ดว้ยวา่ 

ในกาลกอ่น พวกเรานกึคดิอะไรก็ส าเร็จไดต้ามปรารถนา มปีีตเิป็นภักษา มรัีศมซีา่น 

ออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิานงดงาม สถติอยูน่านแสนนาน 

สมัยหนึง่ เมือ่ลว่งไปนาน ๆ เกดิงว้นดนิลอยขึน้บนน ้าปรากฏแกพ่วกเรา งว้นดนินัน้ 

สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ สมบรูณ์ดว้ยรส พวกเรานัน้ไดพ้ากันใชม้อืปั้นงว้น 

ดนิใหเ้ป็นค า ๆ เพือ่บรโิภค เมือ่พวกเราพากันใชม้อืปั้นงว้นดนิใหเ้ป็นค า ๆ เพือ่ 

บรโิภคอยู ่รัศมทีีซ่า่นออกจากรา่งกายก็หายไป เมือ่รัศมทีีซ่า่นออกจากรา่งกาย 

หายไป ดวงจันทร ์ดวงอาทติยก็์ปรากฏ เมือ่ดวงจันทร ์ดวงอาทติยป์รากฏแลว้ 

ดวงดาวนักษัตรทัง้หลายก็ปรากฏ เมือ่ดวงดาวนักษัตรทัง้หลายปรากฏแลว้ กลางคนื 

กลางวนัก็ปรากฏ เมือ่กลางคนืกลางวนัปรากฏแลว้ เดอืนหนึง่ ครึง่เดอืนก็ปรากฏ 

เมือ่เดอืนหนึง่ ครึง่เดอืนปรากฏ ฤดแูละปีก็ปรากฏ พวกเรานัน้บรโิภคงว้นดนิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

การแบง่ขา้วสาล ี

มงีว้นดนิเป็นภักษา มงีว้นดนิเป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เพราะบาปอกศุล- 

ธรรมปรากฏ งว้นดนิของพวกเราจงึหายไป เมือ่งว้นดนิหายไป สะเก็ดดนิก็ปรากฏ 

สะเก็ดดนินัน้สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ สมบรูณ์ดว้ยรส พวกเรานัน้ไดพ้ากัน 

บรโิภคสะเก็ดดนิ พวกเรานัน้บรโิภคสะเก็ดดนินัน้ มสีะเก็ดดนินัน้เป็นภักษา 

มสีะเก็ดดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เพราะบาปอกศุลธรรมปรากฏ 

สะเก็ดดนิของพวกเราจงึหายไป เมือ่สะเก็ดดนิหายไป เครอืดนิก็ปรากฏ เครอืดนินัน้ 

สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ สมบรูณ์ดว้ยรส พวกเรานัน้ไดพ้ากันบรโิภค 

เครอืดนิ พวกเรานัน้บรโิภคเครอืดนินัน้ มเีครอืดนินัน้เป็นภักษา มเีครอืดนินัน้ 

เป็นอาหาร ไดด้ ารงอยูน่านแสนนาน เพราะบาปอกศุลธรรมปรากฏ เครอืดนิของ 

พวกเราจงึหายไป เมือ่เครอืดนิหายไป ขา้วสาลอีันผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ ไมม่รี า 

ไมม่แีกลบ บรสิทุธิ ์มกีลิน่หอม มเีมล็ดเป็นขา้วสารก็ปรากฏ ทีท่ีพ่วกเราเก็บเกีย่ว 

ขา้วสาลไีปเพือ่เป็นอาหารเย็นในตอนเย็น ก็กลับมขีา้วสาลงีอกสกุขึน้ไดใ้นตอนเชา้ 

ทีท่ีพ่วกเราเก็บเกีย่วขา้วสาลไีปเพือ่เป็นอาหารเชา้ในตอนเชา้ ก็กลับมขีา้วสาลงีอก 

สกุขึน้ไดใ้นตอนเย็น ความพรอ่งไมป่รากฏเลย พวกเรานัน้เมือ่พากันบรโิภคขา้วสาล ี

ซึง่เกดิสกุเองในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ มขีา้วสาลนัีน้เป็นภักษา มขีา้วสาลเีป็นอาหาร ไดด้ ารง 

อยูน่านแสนนาน เพราะบาปอกศุลธรรมปรากฏ ขา้วสาลขีองพวกเราจงึมรี าหอ่เมล็ดบา้ง 

มแีกลบหุม้เมล็ดบา้ง ตน้ทีถ่กูเกีย่วแลว้ก็ไมก่ลับงอกขึน้อกี ความพรอ่งไดป้รากฏ 

ใหเ้ห็นจงึไดม้ขีา้วสาลเีป็นหยอ่ม ๆ ทางทีด่ ีเราควรแบง่ขา้วสาลแีละปักปันเขตแดน 

กนัเถดิ’ ครัง้นัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึพากันแบง่ขา้วสาลแีละปักปันเขตแดนกัน 

  [๑๒๙] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้นัน้ สตัวผ์ูห้นึง่มนีสิยัโลภ รักษาสว่น 

ของตนไวแ้ลว้ ถอืเอาสว่นอืน่ทีเ่ขาไมใ่หม้าบรโิภค คนทัง้หลายจับเขาได ้จงึกลา่ววา่ 

‘คณุ คณุท ากรรมชัว่ทีรั่กษาสว่นของตนไวแ้ลว้ ถอืเอาสว่นอืน่ทีเ่ขาไมใ่หม้าบรโิภค 

คณุอยา่ท ากรรมชัว่อยา่งนีอ้กี’ สตัวนั์น้ก็รับค าแลว้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ สตัวนั์น้ ... 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

มหาสมมตราช 

  แมค้รัง้ที ่๓ สตัวนั์น้ก็รักษาสว่นของตนไวแ้ลว้ ถอืเอาสว่นอืน่ทีเ่ขาไมใ่หม้า 

บรโิภค คนทัง้หลายไดพ้ากันจับเขาแลว้ กลา่วค านี้วา่ ‘คณุ คณุท ากรรมชัว่ ทีรั่กษา 

สว่นของตนไวแ้ลว้ ถอืเอาสว่นอืน่ทีเ่ขาไมใ่หม้าบรโิภค คณุอยา่ไดท้ าอยา่งนีอ้กี’ 

คนเหลา่อืน่ ใชฝ่้ามอืบา้ง กอ้นดนิบา้ง ทอ่นไมบ้า้ง ท ารา้ย วาเสฏฐะและภารทวาชะ 

ในเพราะเรือ่งนัน้เป็นเหต ุการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้หจ้งึปรากฏ การครหา 

จงึปรากฏ การพดูเท็จจงึปรากฏ การถอืทัณฑาวธุจงึปรากฏ 

มหาสมมตราช 

  [๑๓๐] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้นัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึไดป้ระชมุกันปรับ 

ทกุขก์ันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บาปธรรมปรากฏในหมูส่ตัวแ์ลว้ คอื การถอืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของเขาไมไ่ดใ้หจั้กปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพดูเท็จจักปรากฏ การถอื 

ทัณฑาวธุจักปรากฏ ทางทีด่ ีพวกเราควรสมมต(แตง่ตัง้)สตัวผ์ูห้นึง่ ซึง่จะวา่กลา่ว 

ผูท้ีค่วรวา่กลา่ว ตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน ขบัไลผู่ท้ีค่วรขบัไลโ่ดยชอบ พวกเราจัก 

แบง่ปันขา้วสาลใีหแ้กส่ตัวผ์ูนั้น้ 

  ครัน้แลว้ สตัวเ์หลา่นัน้จงึเขา้ไปหาทา่นทีม่รีปูงดงามกวา่ น่าดกูวา่ น่าเลือ่มใส 

กวา่ น่าเกรงขามกวา่ แลว้จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ ‘มาเถดิ ทา่นผูเ้จรญิ ขอทา่นจงวา่ 

กลา่วผูท้ีค่วรวา่กลา่ว จงตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน จงขบัไลผู่ท้ีค่วรขบัไลโ่ดยชอบเถดิ 

และพวกเราจักแบง่ปันขา้วสาลใีหแ้กท่า่น’ 

  สตัวผ์ูนั้น้รับค าแลว้ ไดว้า่กลา่วผูท้ีค่วรวา่กลา่ว ตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน ขบัไล ่

ผูท้ีค่วรขบัไลโ่ดยชอบ และสตัวเ์หลา่นัน้ก็ไดแ้บง่ปันขา้วสาลใีหแ้กส่ตัวผ์ูนั้น้ 

  [๑๓๑] วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตทุีส่ตัวนั์น้อันมหาชนสมมต(แตง่ตัง้) 

ฉะนัน้ ค าแรกวา่ ‘มหาสมมต มหาสมมต’ จงึเกดิขึน้ เพราะเหตทุีส่ตัวนั์น้เป็นใหญ ่

แหง่ทีน่าทัง้หลาย ฉะนัน้ ค าที ่๒ วา่ ‘กษัตรยิ ์กษัตรยิ’์ จงึเกดิขึน้ เพราะเหต ุ

ทีส่ตัวนั์น้ใหช้นเหลา่อืน่ยนิดไีดโ้ดยชอบธรรม ฉะนัน้ ค าที ่๓ วา่ ‘ราชา ราชา’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

แวดวงพราหมณ์ 

จงึเกดิขึน้ ดว้ยเหตดุังกลา่วมานี ้จงึไดเ้กดิมแีวดวง๑ กษัตรยินั์น้ขึน้แกส่ตัวเ์หลา่นัน้ 

เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวเ์หลา่อืน่ มแีกส่ตัวพ์วกเดยีวกันเทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวท์ีม่ใิชพ่วก 

เดยีวกัน มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตามค าโบราณทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ 

ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ก็ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

แวดวงพราหมณ์ 

  [๑๓๒] วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้นัน้ สตัวบ์างพวกไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิ บาปธรรมเกดิขึน้ในหมูส่ตัวแ์ลว้ คอื การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขา 

ไมไ่ดใ้หจั้กปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพดูเท็จจักปรากฏ การถอืทัณฑาวธุ 

จักปรากฏ การขบัไลจั่กปรากฏ ทางทีด่ ีพวกเราควรลอยบาปอกศุลธรรมทิง้ 

เสยีเถดิ สตัวเ์หลา่นัน้จงึไดพ้ากันลอยบาปอกศุลธรรมนัน้ทิง้ไป เพราะสตัวทั์ง้หลาย 

พากันลอยบาปอกศุลธรรมทิง้ไป ฉะนัน้ ค าแรกวา่ ‘พราหมณ์ พราหมณ์’ จงึเกดิขึน้ 

พราหมณ์เหลา่นัน้จงึสรา้งกระทอ่มมงุดว้ยใบไมไ้วใ้นราวป่าแลว้ บ าเพ็ญฌานอยูใ่น 

กระทอ่มทีม่งุดว้ยใบไมนั้น้ พราหมณ์เหลา่นัน้ไมม่กีารหงุตม้ ไมม่กีารต าขา้ว พากัน 

เทีย่วไปยังหมูบ่า้นต าบลและเมอืงแสวงหาอาหาร เพือ่เป็นอาหารเย็นในตอนเย็น 

เพือ่เป็นอาหารเชา้ในตอนเชา้ พวกเขาไดอ้าหารแลว้ก็บ าเพ็ญฌานอยูใ่นกระทอ่ม 

มงุดว้ยใบไมใ้นราวป่าน่ันเทยีวอกี หมูม่นุษยพ์บเขาแลว้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

สตัวเ์หลา่นีส้รา้งกระทอ่มมงุดว้ยใบไมใ้นราวป่าแลว้ บ าเพ็ญฌานอยูใ่นกระทอ่มที ่

มงุดว้ยใบไมนั้น้ พวกเขาไมม่กีารหงุตม้ ไมม่กีารต าขา้ว พากันเทีย่วไปยังหมูบ่า้น 

ต าบลและเมอืงแสวงหาอาหาร เพือ่เป็นอาหารเย็นในตอนเย็น เพือ่เป็นอาหารเชา้ 

ในตอนเชา้ พวกเขาไดอ้าหารแลว้มาบ าเพ็ญฌานอยูใ่นกระทอ่มทีม่งุดว้ยใบไมใ้นราว 

ป่าอกี เพราะพวกเขาบ าเพ็ญฌานอยู ่ค าที ่๒ วา่ ‘ฌายกา ฌายกา’ จงึเกดิขึน้ 

ในจ านวนสตัวเ์หลา่นัน้ สัตวบ์างพวก เมือ่ไมบ่รรลฌุานนัน้ในกระทอ่มทีม่งุดว้ยใบไม ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แวดวง แปลจากค าวา่ มณฺฑล ซึง่อรรถกถาใหค้วามหมายวา่ คณะ(หมู)่ เชน่ ค าวา่ พฺราหฺมณคณสฺส 

   แปลวา่หมูข่องพราหมณ์ (ท.ีปา.อ. ๑๓๒/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

แวดวงแพศย ์

ในราวป่า จงึเทีย่วไปยังหมูบ่า้นทีใ่กลเ้คยีงกันและนคิมทีใ่กลเ้คยีงกัน พากันท าคัมภรีอ์ยู่ 

มนุษยทั์ง้หลายเห็นเขาแลว้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ สตัวเ์หลา่นีไ้มไ่ดบ้รรล ุ

ฌานนัน้ในกระทอ่มทีม่งุดว้ยใบไมใ้นราวป่า จงึเทีย่วไปยังหมูบ่า้นทีใ่กลเ้คยีงกันและ 

นคิมทีใ่กลเ้คยีงกัน พากันท าคัมภรีอ์ยู ่ชนเหลา่นีไ้มบ่ าเพ็ญฌาน’ เพราะชน 

เหลา่นี ้ไมบ่ าเพ็ญฌาน ในบัดนี ้ค าที ่๓ วา่ ‘อัชฌายกา อัชฌายกา’ จงึเกดิขึน้ 

สมัยนัน้ ค าวา่ ‘อัชฌายกา’ นัน้ถอืกันวา่เป็นค าเลว แตใ่นสมัยนี ้ค าวา่ ‘อัชฌายกา’ 

นัน้ถอืกันวา่ประเสรฐิ ดว้ยเหตดุังกลา่วมานี ้จงึไดเ้กดิมแีวดวงพราหมณ์นัน้ขึน้แก่ 

สตัวเ์หลา่นัน้เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวเ์หลา่อืน่ มแีกส่ตัวพ์วกเดยีวกันเทา่นัน้ ไมม่ ี

แกส่ตัวท์ีม่ใิชพ่วกเดยีวกนั มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตามค าโบราณ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ก็ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ 

ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

แวดวงแพศย ์

  [๑๓๓] วาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสตัวเ์หลา่นัน้ บางพวกยดึมั่นเมถนุ- 

ธรรม๑แลว้แยกประกอบการงานทีแ่ตกตา่งออกไป๒ เพราะเหตทุีส่ตัวเ์หลา่นัน้ยดึมั่น 

เมถนุธรรม แลว้แยกประกอบการงานทีแ่ตกตา่งออกไป ฉะนัน้ ค าวา่ ‘เวสสา 

เวสสา’ จงึเกดิขึน้ ดว้ยเหตดุังกลา่วมานี ้จงึไดเ้กดิมแีวดวงแพศยนั์น้ขึน้แกส่ตัว ์

เหลา่นัน้เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวเ์หลา่อืน่ มแีกส่ตัวพ์วกเดยีวกันเทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัว ์

ทีม่ใิชพ่วกเดยีวกัน มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตามค าโบราณทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ก็ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนี้ 

และโลกหนา้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เมถนุธรรม แปลว่า ธรรมแหง่การด าเนนิชวีติของคนคู ่หมายถงึอสัทธรรมซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น 

   มารยาทของคนชัน้ต ่า กริยิาชั่วหยาบ มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีต่อ้งท าในทีลั่บ ตอ้งท ากันสองตอ่สอง (ด ูว.ิ 

   มหา. (แปล) ๑/๕๕/๔๒, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๕/๑๖๔) 

๒ การงานทีแ่ตกตา่งออกไป ในทีน่ีห้มายถงึการงานทีท่ าใหม้ชีือ่เสยีงโดดเดน่ เชน่ โคปกกรรม (การรักษา 

   ความปลอดภัย) พาณชิยกรรม (การคา้ขาย) (ท.ีปา.อ. ๑๓๓/๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

เรือ่งการประพฤตทิจุรติเป็นตน้ 

 

แวดวงศทูร 

  [๑๓๔] วาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสตัวเ์หลา่นัน้ สตัวท์ีเ่หลอืประพฤต ิ

ตนโหดรา้ย ท างานต า่ตอ้ย เพราะสตัวเ์หลา่นัน้ประพฤตตินโหดรา้ย ท างานทีต่ า่ตอ้ย 

ฉะนัน้ ค าวา่ ‘ศทูร ศทูร’ จงึเกดิขึน้ ดว้ยเหตดุังกลา่วมานี ้จงึไดเ้กดิมแีวดวงศทูรนัน้ 

ขึน้แกส่ตัวเ์หลา่นัน้เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวเ์หลา่อืน่ มแีกส่ตัวพ์วกเดยีวกันเทา่นัน้ ไมม่ ี

แกส่ตัวท์ีม่ใิชพ่วกเดยีวกนั มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตามค าโบราณที ่

เกีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ก็ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่น 

ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

  [๑๓๕] วาเสฏฐะและภารทวาชะ มสีมัยทีก่ษัตรยิต์เิตยีนธรรม๑ของตน 

จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยประสงคว์า่ ‘เราจักเป็นสมณะ’ พราหมณ์ 

ตเิตยีนธรรมของตนจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยประสงคว์า่ ‘เราจักเป็น 

สมณะ’ แพศยต์เิตยีนธรรมของตนจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยประสงค ์

วา่ ‘เราจักเป็นสมณะ’ แมศ้ทูรก็ตเิตยีนธรรมของตนจงึออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติดว้ยประสงคว์า่ ‘เราจักเป็นสมณะ’ จงึไดเ้กดิมแีวดวงสมณะจากแวดวง 

ทัง้สีน่ีข้ ึน้แกส่ตัวเ์หลา่นัน้เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวเ์หลา่อืน่ มแีกส่ตัวพ์วกเดยีวกัน 

เทา่นัน้ ไมม่แีกส่ตัวท์ีม่ใิชพ่วกเดยีวกัน มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตาม 

ค าโบราณทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎวีา่ดว้ยตน้ก าเนดิของโลก ก็ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิ 

ทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

เร ือ่งการประพฤตทิจุรติ เป็นตน้ 

  [๑๓๖] วาเสฏฐะและภารทวาชะ แมก้ษัตรยิผ์ูป้ระพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ 

มโนทจุรติ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ เพราะ 

การชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอาชพีการงานนัน้ ๆ (ท.ีปา.อ. ๑๓๕/๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

เรือ่งการประพฤตทิจุรติเป็นตน้ 

  แมพ้ราหมณ์ ... 

  แมแ้พศย ์... 

  แมศ้ทูร ... 

  แมส้มณะผูป้ระพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ เพราะการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็น 

ผดิเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  แมก้ษัตรยิผ์ูป้ระพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการชกัชวนผูอ้ืน่ใหท้ ากรรม 

ตามความเห็นชอบ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  แมพ้ราหมณ์ ... 

  แมแ้พศย ์... 

  แมศ้ทูร ... 

  แมส้มณะผูป้ระพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นชอบ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  [๑๓๗] วาเสฏฐะและภารทวาชะ แมก้ษัตรยิผ์ูป้ระพฤตทัิง้กายทจุรติและ 

กายสจุรติ ทัง้วจทีจุรติและวจสีจุรติ ทัง้มโนทจุรติและมโนสจุรติ ทัง้มคีวามเห็นผดิ 

และมคีวามเห็นชอบ ทัง้ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ืน่ให ้

ท ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและ 

การชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้เขาจะเสวย 

ทัง้สขุและทกุข ์

  แมพ้ราหมณ์ผูป้ระพฤตทัิง้กายทจุรติและกายสจุรติ ทัง้วจทีจุรติและวจสีจุรติ 

ทัง้มโนทจุรติและมโนสจุรติ ทัง้มคีวามเห็นผดิและมคีวามเห็นชอบ ทัง้ชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะ 

การชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นชอบเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้เขาจะเสวยทัง้สขุและทกุข ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

การเจรญิโพธปัิกขยิธรรม 

  แมแ้พศยผ์ูป้ระพฤตทัิง้กายทจุรติและกายสจุรติ ทัง้วจทีจุรติและวจสีจุรติ ทัง้ 

มโนทจุรติและมโนสจุรติ ทัง้มคีวามเห็นผดิและมคีวามเห็นชอบ ทัง้ชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

ท ากรรมตามความเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นชอบเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้เขาจะเสวยทัง้สขุและทกุข ์

  แมศ้ทูรผูป้ระพฤตทัิง้กายทจุรติและกายสจุรติ ทัง้วจทีจุรติและวจสีจุรติ ทัง้ 

มโนทจุรติและมโนสจุรติ ทัง้มคีวามเห็นผดิและมคีวามเห็นชอบ ทัง้ชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

ท ากรรมตามความเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นชอบเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้เขาจะเสวยทัง้สขุและทกุข ์

  แมส้มณะผูป้ระพฤตทัิง้กายทจุรติและกายสจุรติ ทัง้วจทีจุรติและวจสีจุรติ ทัง้ 

มโนทจุรติและมโนสจุรติ ทัง้มคีวามเห็นผดิและมคีวามเห็นชอบ ทัง้ชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

ท ากรรมตามความเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ เพราะการ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิและการชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นชอบเป็นเหต ุหลังจากตายแลว้เขาจะเสวยทัง้สขุและทกุข ์

การเจรญิโพธปิกัขยิธรรม 

  [๑๓๘] วาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตรยิผ์ูส้ ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ 

อาศัยการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม ๗ หมวดแลว้ จะปรนิพิพานในโลกนีท้เีดยีว 

  แมพ้ราหมณ์ผูส้ ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ อาศัยการเจรญิโพธปัิกขยิ- 

ธรรม ๗ หมวดแลว้ จะปรนิพิพานในโลกนีท้เีดยีว 

  แมแ้พศยผ์ูส้ ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ อาศัยการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม 

๗ หมวดแลว้ จะปรนิพิพานในโลกนีท้เีดยีว 

  แมศ้ทูรผูส้ ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ อาศัยการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม 

๗ หมวดแลว้ จะปรนิพิพานในโลกนีท้เีดยีว 

  แมส้มณะผูส้ ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ อาศัยการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม 

๗ หมวดแลว้ จะปรนิพิพานในโลกนีท้เีดยีว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๔. อัคคัญญสตูร] 

การเจรญิโพธปัิกขยิธรรม 

  [๑๓๙] วาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาวรรณะทัง้ ๔ เหลา่นี ้ผูใ้ดเป็นภกิษุ 

อรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ผูนั้น้ 

เรยีกไดว้า่ เป็นผูเ้ลศิกวา่คนทัง้หลายในวรรณะ ๔ เหลา่นัน้ โดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ช ่

โดยอธรรม เพราะธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

  [๑๔๐] วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมดังคาถานีท้ีส่นังกมุารพรหมกลา่วไวว้า่ 

    ‘ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่

    กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ 

    สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

    จัดวา่เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทพและมนุษย์๑’ 

  วาเสฏฐะและภารทวาชะ สนังกมุารพรหมกลา่วคาถานัน้ไวช้อบ ไมใ่ชไ่มช่อบ 

กลา่วไวถ้กูตอ้ง ไมใ่ชไ่มถ่กูตอ้ง มปีระโยชน ์ไมใ่ชไ่มม่ปีระโยชน ์เราเห็นดว้ยทเีดยีว 

แมเ้ราก็กลา่วอยา่งเดยีวกันนีว้า่ 

    ‘ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่

    กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ 

    สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

    จัดวา่เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทพและมนุษย’์ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณร 

มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

อคัคญัญสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๗๗/๙๙, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒๔๕/๓๓๘, องฺ.เอกาทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๐/๔๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

การบันลอืสหีนาทของพระสารบีตุร 

 

๕. สมัปสาทนยีสตูร 

วา่ดว้ยความเลือ่มใสยิง่ในพระผูม้พีระภาค 

การบนัลอืสหีนาทของพระสารบีตุร 

  [๑๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขตเมอืงนาฬันทา 

ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะ 

หรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ซ ึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณ๑ยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค’ 

  [๑๔๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เธอกลา่วอาสภวิาจา(วาจาอยา่ง 

องอาจ)อยา่งสงู เธอถอืเอาดา้นเดยีว๒ บันลอืสหีนาท๓วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่ ี

สมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ซ ึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค’ 

  สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองคใ์นอดตีกาลดว้ยใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรม 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’ 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัโพธญิาณ ในทีน่ีห้มายถงึสัพพัญญตุญาณ หรอือรหัตตมรรคญาณ (ท.ีปา.อ. ๑๔๑/๖๔) 

๒ ถอืเอาดา้นเดยีว ในทีน่ีห้มายถงึถอืเอาการสันนษิฐานโดยอนุมานของตนเองเทา่นัน้ (ท.ีปา.อ. ๑๔๒/๖๕) 

๓ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึบันลอือยา่งประเสรฐิ องอาจเหมอืนพญาราชสหี ์(ท.ีปา.อ. ๑๔๒/๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

การบันลอืสหีนาทของพระสารบีตุร 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองค ์ซึง่จักเสด็จมาอบุัตขิ ึน้ในอนาคตกาลดว้ยใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จักทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงม ี

ปัญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมธีรรมเป็นเครือ่ง 

อยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลุดพน้ 

อยา่งนี”้ 

  “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูใ้จของเราผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในบัดนีด้ว้ย 

ใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงม ี

ปัญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้” 

  “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร ก็ในเรือ่งนี ้เธอไมม่เีจโตปรยิญาณ๑ในพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้ในอดตี อนาคต และปัจจบุัน เมือ่เป็นเชน่นัน้ บัดนี ้ไฉนเธอจงึกลา่วอาสภวิาจา 

อยา่งสงู ถอืเอาดา้นเดยีว บันลอืสหีนาทวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

เลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอื 

พราหมณ์ผูอ้ ืน่ซ ึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค” 

  [๑๔๓] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึแมว้า่ 

ขา้พระองคจ์ะไมม่เีจโตปรยิญาณในพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้ในอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน แตข่า้พระองคก็์รูว้ธิกีารอนุมาน เปรยีบเหมอืนเมอืงชายแดนของ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตปรยิญาณ หมายถงึปรชีาก าหนดรูใ้จผูอ้ ืน่ได ้คอืรูใ้จผูอ้ ืน่ อา่นความคดิของเขาได ้เชน่ รูว้า่เขาก าลัง 

   คดิอะไรอยู ่ใจของเขาเศรา้หมองหรอืผอ่งใส (ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๔๒/๘๐-๘๑, ๔๗๖/๒๐๘-๒๐๙, ท.ีม. (แปล) 

   ๑๐/๑๔๕/๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

การบันลอืสหีนาทของพระสารบีตุร 

พระเจา้แผน่ดนิมรีากฐานมั่นคง มกี าแพงแข็งแรง มป้ีอมคา่ยแข็งแรง มปีระตเูดยีว 

นายประตขูองเมอืงนัน้เป็นคนเฉลยีวฉลาด หลักแหลม หา้มคนทีไ่มรู่จั้ก อนุญาตให ้

คนทีรู่จั้กเขา้ไปได ้เขาเดนิส ารวจดหูนทางตามล าดับรอบเมอืงนัน้ ไมเ่ห็นรอยตอ่หรอื 

ชอ่งก าแพง โดยทีส่ดุแมเ้พยีงทีท่ีพ่อแมวลอดออกได ้เขายอ่มรูว้า่ ‘สตัวใ์หญท่กุชนดิ 

เมือ่จะเขา้หรอืออกเมอืงนี ้ก็จะเขา้หรอืออกทางประตนูีเ้ทา่นัน้ แมฉั้นใด วธิกีาร 

อนุมานก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้พระองคท์ราบวา่ ‘พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอดตีกาล ทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ 

ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิสมัโพชฌงค ์๗ 

ตามความเป็นจรงิ จงึตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหนัต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอนาคตกาล ก็จักทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่ง 

เศรา้หมองใจ ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิสมัโพช- 

ฌงค ์๗ ตามความเป็นจรงิ จักตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ แมพ้ระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในบัดนี ้ก็ทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ ทอน 

ก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิสมัโพชฌงค ์๗ ตามความ 

เป็นจรงิ ตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ 

  [๑๔๔] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ เพือ่ฟังธรรม พระองคท์รงแสดงธรรมอยา่งยอดเยีย่ม ประณีตยิง่นัก 

ทัง้ฝ่ายด า๑ ฝ่ายขาว๒ และฝ่ายทีม่สีว่นเปรยีบ๓แกข่า้พระองค ์พระองคท์รงแสดง 

ธรรมอยา่งยอดเยีย่ม ประณีตยิง่นัก ทัง้ฝ่ายด าฝ่ายขาว และฝ่ายทีม่สีว่นเปรยีบดว้ย 

ประการใด ๆ ขา้พระองคก็์รูย้ ิง่ในธรรมนัน้ดว้ยประการนัน้ ๆ ไดถ้งึความส าเร็จธรรม 

บางสว่นในธรรมทัง้หลายแลว้ จงึเลือ่มใสในพระองคว์า่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นผูต้รัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆ ์

เป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฝ่ายด า ในทีน่ีห้มายถงึสังกเิลสธรรม (ธรรมเครือ่งท าใจใหเ้ศรา้หมอง) (ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๔/๗๘) 

๒ ฝ่ายขาว ในทีน่ีห้มายถงึโวทานธรรม (ธรรมเครือ่งท าใจใหผ้อ่งแผว้) (ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๔/๗๘) 

๓ ทีม่สีว่นเปรยีบ ในทีน่ีห้มายถงึสังกเิลสธรรมเป็นขา้ศกึกับโวทานธรรมตามล าดับ โดยแสดงการเปรยีบ 

   เทยีบวา่สังกเิลสธรรมเป็นธรรมทีค่วรละ สว่นโวทานธรรมเป็นธรรมทีล่ะ (ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๔/๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งการบัญญัตอิายตนะ 

 

เทศนาเรือ่งกศุลธรรม 

  [๑๔๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งกศุลธรรมทัง้หลายนับวา่ยอดเยีย่ม ในเทศนานัน้มกีศุลธรรมดัง 

ตอ่ไปนี ้คอื 

   ๑. สตปัิฏฐาน ๔  ๒. สมัมัปปธาน ๔ 

   ๓. อทิธบิาท ๔  ๔. อนิทรยี ์๕ 

   ๕. พละ ๕   ๖. โพชฌงค ์๗ 

   ๗. อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งกศุลธรรมทัง้หลาย 

  พระผูม้พีระภาคทรงรูย้ ิง่ธรรมขอ้นัน้ ไมม่เีหลอือยู ่เมือ่ทรงรูย้ ิง่ธรรมขอ้นัน้ 

ไมม่เีหลอือยู ่ก็ไมม่ธีรรมขอ้อืน่ทีจ่ะทรงรูย้ ิง่ข ึน้ไปอกี จะพงึมสีมณะหรอืพราหมณ์อืน่ 

ผูรู้ธ้รรมยิง่ มปัีญญาเกนิไปกวา่พระผูม้พีระภาค ในเรือ่งกศุลธรรมทัง้หลายอกีหรอื 

เทศนาเรือ่งการบญัญตัอิายตนะ 

  [๑๔๖] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งการบัญญัตอิายตนะก็นับวา่ยอดเยีย่ม อายตนะภายในและอายตนะ 

ภายนอก มอียา่งละ ๖ ประการนี ้คอื 

 

   ๑. ตากับรปู   ๒. หกูับเสยีง 

   ๓. จมกูกับกลิน่  ๔. ลิน้กับรส 

   ๕. กายกับโผฏฐัพพะ  ๖. ใจกับธรรมารมณ์ 

 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีก็้คอืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งการบัญญัตอิายตนะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งการกา้วสูค่รรภ ์

  พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงรูย้ ิง่ธรรมขอ้นัน้ ไมม่เีหลอือยู ่เมือ่ทรงรูย้ ิง่ธรรม 

ขอ้นัน้ ไมม่เีหลอือยู ่ก็ไมม่ธีรรมขอ้อืน่ทีจ่ะทรงรูย้ ิง่ข ึน้ไปอกี จะพงึมสีมณะหรอื 

พราหมณ์อืน่ผูรู้ธ้รรมยิง่ มปัีญญาเกนิไปกวา่พระผูม้พีระภาค ในเรือ่งการบัญญัต ิ

อายตนะอกีหรอื 

เทศนาเร ือ่งการกา้วลงสูค่รรภ์๑ 

  [๑๔๗] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงธรรมในเรือ่งการกา้วลงสูค่รรภก็์นับวา่ยอดเยีย่ม การกา้วลงสูค่รรภ ์๔ 

ประการนี ้คอื 

   ๑. สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้ไมรู่ส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา ไม ่

       รูส้กึตัวขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา (และ)ไมรู่ส้กึตัวขณะคลอดจาก 

       ครรภข์องมารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๑ 

   ๒. สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา แต ่

       ไมรู่ส้กึตัวขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา ไมรู่ส้กึตัวขณะคลอดจากครรภ ์

       ของมารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๒ 

   ๓. สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา รูส้กึตัว 

       ขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา แตไ่มรู่ส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์อง 

       มารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๓ 

   ๔. สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา รูส้กึตัว 

       ขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา (และ)รูส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์อง 

       มารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๔ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งการกา้วลงสูค่รรภ ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๙๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งอาเทสนาปาฏหิารยิ ์

 

เทศนาเรือ่งอาเทสนาปาฏหิารยิ ์

[๑๔๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งอาเทสนาปาฏหิารยิก็์นับวา่ยอดเยีย่ม อาเทสนาปาฏหิารยิ ์๔ 

ประการนี ้คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนี ้ดักใจไดด้ว้ยนมิติวา่ ‘ใจของทา่นเป็นอยา่งนี้ 

       ใจของทา่นเป็นไปโดยอาการอยา่งนี ้ความคดิของทา่นเป็นดังนี้’ ถา้เขา 

       ดักใจไดม้ากอยา่ง การดักใจนัน้ยอ่มเป็นเชน่นัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

       นีเ้ป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่๑ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนี ้มไิดด้ักใจไดด้ว้ยนมิติ แตไ่ดฟั้งเสยีงของ 

       มนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดาทัง้หลายแลว้จงึดักใจไดว้า่ ‘ใจของทา่น 

       เป็นอยา่งนี ้ใจของทา่นเป็นไปโดยอาการอยา่งนี ้ความคดิของทา่น 

       เป็นดังนี’้ ถา้เขาดักใจไดม้ากอยา่ง การดักใจนัน้ยอ่มเป็นเชน่นัน้ 

       ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ นีเ้ป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่๒ 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้มไิดด้ักใจไดด้ว้ยนมิติ ทัง้มไิดฟั้งเสยีงของ 

       มนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดาทัง้หลายแลว้ดักใจไดเ้ลย แตไ่ดฟั้งเสยีง 

       ละเมอของผูว้ติกวจิาร จงึดักใจไดว้า่ ‘ใจของทา่นเป็นอยา่งนี ้ใจ 

       ของทา่นเป็นไปโดยอาการอยา่งนี ้ความคดิของทา่นเป็นดังนี้’ ถา้เขา 

       ดักใจไดม้ากอยา่ง การดักใจนัน้ยอ่มเป็นเชน่นัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

       นีเ้ป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่๓ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนี ้มไิดด้ักใจไดด้ว้ยนมิติ มไิดฟั้งเสยีงของมนุษย ์

       อมนุษย ์หรอืเทวดาทัง้หลายแลว้ดักใจ ทัง้มไิดฟั้งเสยีงละเมอของผู ้

       วติกวจิาร แลว้ดักใจไดเ้ลย แตย่อ่มก าหนดรูใ้จของผูไ้ดส้มาธ ิซึง่ยัง 

       มวีติกวจิารดว้ยใจไดว้า่ ‘มโนสงัขารของทา่นผูน้ี้ตัง้อยูด่ว้ยประการใด 

       เขาจะตอ้งตรกึถงึวติกชือ่นี ้ในล าดับจตินี ้ดว้ยประการนัน้’ ถา้เขา 

       ดักใจไดม้ากอยา่ง การดักใจนัน้ยอ่มเป็นเชน่นัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็น 

       อยา่งอืน่ นีเ้ป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่๔ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งอาเทสนาปาฏหิารยิ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งทัสสนสมาบัต ิ

 

เทศนาเรือ่งทสัสนสมาบตั ิ

  [๑๔๙] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งทัสสนสมาบัตก็ินับวา่ยอดเยีย่ม ทัสสนสมาบัต ิ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส๑ 

       ความเพยีรทีต่ัง้มั่น๒ ความหมั่นประกอบ๓ ความไมป่ระมาท๔ และอาศัย 

       การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิี๕แลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติให ้

       ตัง้มั่น ยอ่มพจิารณากายนี ้ตัง้แตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แตป่ลายผมลงมา 

       มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาดมปีระการตา่ง ๆ วา่ 

       ‘ในกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู 

       ไต๖ หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ล าไสใ้หญ ่ล าไสน้อ้ย อาหารใหม ่

       อาหารเกา่ ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน 

       น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร๗’ นีเ้ป็นทัสสนสมาบัตปิระการที ่๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส หมายถงึความเพยีรทีก่ าจัดความเกยีจครา้นทีเ่ป็นสังกเิลส (ท.ีปา.อ. ๑๔๙/ 

   ๗๕, ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๙/๘๖) 

๒ ความเพยีรทีต่ ัง้ม ัน่ หมายถงึความพยายามทีมุ่ง่ตรงตอ่ภาวนา (ท.ีปา.อ. ๑๔๙/๗๕, ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๙/๘๖) 

๓ ความหม ัน่ประกอบ หมายถงึการประกอบความเพยีรสม ่าเสมอ (ท.ีปา.อ. ๑๔๙/๗๕, ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๙/๘๖) 

๔ ความไมป่ระมาท หมายถงึความไมห่ลงลมืสตขิณะปฏบัิตธิรรม คอืมสีตกิ ากับอยูต่ลอดเวลา (ท.ีปา.อ. 

   ๑๔๙/๗๕, ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๙/๗๕) 

๕ การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิ ีหมายถงึการพจิารณาโดยอบุายวธิทีีแ่ยบคาย เชน่ พจิารณาวา่ไมเ่ทีย่งในสิง่ 

   ทีไ่มเ่ทีย่ง พจิารณาวา่เป็นทกุขใ์นสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์(ท.ีปา.อ. ๑๔๙/๗๕, ท.ีปา.ฏกีา ๑๔๙/๗๕) 

๖ ค าว่า วกักะ โบราณแปลวา่ “มา้ม” และแปลค าว่า ปิหกะ วา่ “ไต” แตใ่นทีน่ีแ้ปลค าวา่ วักกะ วา่ “ไต” 

   และแปลค าว่า ปิหกะ วา่ “มา้ม” อธบิายวา่ ไต ไดแ้ก ่กอ้นเนือ้ ๒ กอ้นมขีัว้เดยีวกัน รปูรา่งคลา้ยลกูสะบา้ 

   ของเด็ก ๆ หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผล ทีต่ดิอยูใ่นขัว้เดยีวกันมเีอ็นใหญร่งึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจแลว้ 

   แยกออกหอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๓) ; พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ แปล “วักกะ” 

   วา่ “ไต” และใหบ้ทนยิามของ “ไต” ไวว้า่ “อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกู 

   สันหลัง ท าหนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้าปัสสาวะ” แปล “ปิหกะ” วา่ “มา้ม” และใหบ้ทนยิามไวว้่า 

   “อวัยวะภายในร่างกายรมิกระเพาะอาหารขา้งซา้ย มหีนา้ทีท่ าลายเม็ดเลอืดแดง สรา้งเม็ดน ้าเหลอืงและ 

   สรา้งภมูคิุม้กันของรา่งกาย”, Buddhadatta Mahathera, A Concise Pali-English Dictionary, 

   Rhys Davids, T.W.Pali-English Dictionary, ใหค้วามหมายของค าวา่ “วักกะ” ตรงกันวา่ หมายถงึ 

   “ไต” (Kidney) 

๗ มตูร หมายถงึน ้าปัสสาวะทีอ่ยูใ่นกระเพาะปัสสาวะ (ข.ุข.ุอ. ๓/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งทัสสนสมาบัต ิ

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

       ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัย 

       การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติให ้

       ตัง้มั่น ยอ่มพจิารณากายนี ้ตัง้แตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แตป่ลายผมลงมา 

       มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาดมปีระการตา่ง ๆ วา่ 

       ‘ในกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู 

       ไต หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ล าไสใ้หญ ่ล าไสน้อ้ย อาหารใหม ่

       อาหารเกา่ ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย 

       น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ และกา้วขา้มผวิหนัง เนือ้ และเลอืดของบรุษุไป 

       พจิารณากระดกู นีเ้ป็นทัสสนสมาบัตปิระการที ่๒ 

   ๓. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

       ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัย 

       การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น 

       ยอ่มพจิารณาเห็นกายนี ้ตัง้แตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แตป่ลายผมลงมา 

       มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาดมปีระการตา่ง ๆ วา่ 

       ‘ในกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู 

       ไต หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ล าไสใ้หญ ่ล าไสน้อ้ย อาหารใหม ่

       อาหารเกา่ ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน 

       น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ และกา้วขา้มผวิหนัง เนือ้ และเลอืดของ 

       บรุษุไปพจิารณากระดกู และรูก้ระแสวญิญาณของบรุษุ ซึง่ก าหนด 

       โดยสว่นสอง คอื ทีต่ัง้อยูใ่นโลกนี ้และทีต่ัง้อยูใ่นโลกหนา้ นีเ้ป็น 

       ทัสสนสมาบัตปิระการที ่๓ 

   ๔. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

       ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัย 

       การใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติให ้

       ตัง้มั่น ยอ่มพจิารณาเห็นกายนี ้ตัง้แตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แตป่ลายผม 

       ลงมา มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาดมปีระการตา่ง ๆ 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งปคุคลบัญญัต ิ

       วา่ ‘ในกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู 

       ไต หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ล าไสใ้หญ ่ล าไสน้อ้ย อาหารใหม ่

       อาหารเกา่ ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน 

       น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ และกา้วขา้มผวิหนัง เนือ้ และเลอืดของ 

       บรุษุไปพจิารณากระดกูและรูก้ระแสวญิญาณของบรุษุ ซึง่ก าหนด 

       โดยสว่นสอง คอื ทีไ่มต่ัง้อยูใ่นโลกนี ้และทีไ่มต่ัง้อยูใ่นโลกหนา้ นีเ้ป็น 

       ทัสสนสมาบัตปิระการที ่๔ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งทัสสนสมาบัต ิ

เทศนาเรือ่งปคุคลบญัญตั ิ

  [๑๕๐] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งปคุคลบัญญัตก็ินับวา่ยอดเยีย่ม บคุคล ๗ จ าพวกนี้๑ คอื 

   ๑. อภุโตภาควมิตุ๒ (ผูห้ลดุพน้ทัง้ ๒ สว่น) 

   ๒. ปัญญาวมิตุ๓ (ผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา) 

   ๓. กายสกัขี๔  (ผูเ้ป็นพยานในนามกาย) 

   ๔. ทฏิฐปัิตตะ๕ (ผูบ้รรลสุมัมาทฏิฐ)ิ 

   ๕. สทัธาวมิตุ๖  (ผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๑๔/๑๓ 

๒ อภุโตภาควมิตุ หมายถงึผูบ้ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนไดอ้รปูสมาบัต ิและใชส้มถะเป็นฐานในการบ าเพ็ญ 

   วปัิสสนาจนไดบ้รรลอุรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๐, องฺ.นวก.อ. ๓/๔๕/๓๑๖) 

๓ ปญัญาวมิตุ หมายถงึผูบ้ าเพ็ญวปัิสสนาลว้น ๆ จนบรรลอุรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๔ กายสกัข ีหมายถงึผูม้ศีรัทธาแกก่ลา้ ไดส้ัมผัสวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกายและอาสวะบางอยา่งก็สิน้ไป เพราะ 

   เห็นดว้ยปัญญา และหมายถงึพระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไป จนถงึทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๕ ทฏิฐปิตัตะ หมายถงึผูบ้รรลสุัมมาทฏิฐ ิเขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นสิน้ไป เพราะเห็นดว้ยปัญญา 

   มปัีญญาแกก่ลา้ และหมายถงึผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลจนถงึผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๖ สทัธาวมิตุ หมายถงึผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา เขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นก็สิน้ไป เพราะเห็นดว้ยปัญญา 

   มศีรัทธาแกก่ลา้ และหมายถงึผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลจนถงึผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, 

   องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งปฏปิทา 

   ๖. ธัมมานุสารี๑  (ผูแ้ลน่ไปตามธรรม) 

   ๗. สทัธานุสารี๒  (ผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา) 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งปคุคลบัญญัต ิ

เทศนาเรือ่งปธาน 

  [๑๕๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งปธานก็นับวา่ยอดเยีย่ม โพชฌงค ์๗ ประการนี ้คอื 

  ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ 

  ๒. ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืการเฟ้นธรรม) 

  ๓. วริยิสมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) 

  ๔. ปีตสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) 

  ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) 

  ๖. สมาธสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) 

  ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งปธาน 

เทศนาเรือ่งปฏปิทา 

  [๑๕๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งปฏปิทาก็นับวา่ยอดเยีย่ม ปฏปิทา๓ ๔ ประการนี้ คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  (ปฏบิัตลิ าบาก และรูไ้ดช้า้) 

   ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา  (ปฏบิัตลิ าบาก แตรู่ไ้ดเ้ร็ว) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม คอื ผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ บรรลผุล 

   แลว้กลายเป็นทฏิฐปัิตตะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒) 

๒ สทัธานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา คอื ผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลุโสดาปัตตผิล มศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลผุล 

   แลว้กลายเป็นสัทธาวมิตุ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๖๖/๒๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งมารยาทการพดู เป็นตน้ 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  (ปฏบิัตสิะดวก แตรู่ไ้ดช้า้) 

   ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา  (ปฏบิัตสิะดวก และรูไ้ดเ้ร็ว) 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนัน้ ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา ปฏปิทานี้ 

บัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่ทัง้ ๒ สว่น คอื เพราะปฏบิัตลิ าบาก และเพราะ 

รูไ้ดช้า้ 

  ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏปิทานี้ บัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่ 

เพราะปฏบิัตลิ าบาก 

  สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา ปฏปิทานี ้บัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่ 

เพราะรูไ้ดช้า้ 

  สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏปิทานี ้บัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตปิระณีต 

ทัง้ ๒ สว่น คอื เพราะปฏบิัตสิะดวก และเพราะรูไ้ดเ้ร็ว 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นี้คอืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งปฏปิทา 

เทศนาเรือ่งมารยาทการพดู เป็นตน้ 

  [๑๕๓] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งมารยาทการพดูก็นับวา่ยอดเยีย่ม 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ไมพ่ดูวาจาเกีย่วดว้ยมสุาวาท ไมพ่ดูวาจาอันท า 

ความแตกรา้วกัน ไมพ่ดูวาจาอันสอ่เสยีด ไมมุ่ง่เอาชนะกันกลา่ววาจาอันเกดิจาก 

ความแขง่ดกีัน กลา่วแตว่าจาอันมหีลักฐานดว้ยปัญญาชือ่วา่มันตา ตามกาลอันควร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งมารยาทการพดู 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรม 

ในเรือ่งมารยาทคอืศลีของบรุษุก็นับวา่ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งวธิสีัง่สอน 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นคนมสีจัจะ มศีรัทธา ไมพ่ดูหลอกลวง๑ ไมพ่ดู 

ป้อยอ๒ ไมท่ านมิติ๓ ไมพ่ดูบบีบังคับ๔ ไมแ่สวงหาลาภดว้ยลาภ๕ คุม้ครองทวาร 

ในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูจั้กประมาณในการบรโิภค ท าพอเหมาะพอด ีประกอบความ 

เพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ ไมเ่กยีจครา้น ปรารภความเพยีร เพง่ฌาน มสีต ิพดูม ี

ปฏภิาณด ีมคีต ิมปัีญญาทรงจ า มคีวามรู ้ไมต่ดิอยูใ่นกาม มสีต ิมปัีญญาเครือ่ง 

รักษาตน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งมารยาทคอืศลีของบรุษุ 

เทศนาเร ือ่งวธิสี ัง่สอน 

  [๑๕๔] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งวธิสีัง่สอนก็นับวา่ยอดเยีย่ม วธิสีัง่สอน ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนี ้เมือ่ปฏบิัตติามทีส่ัง่สอน จักเป็นพระ 

       โสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไปไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

       แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้๖’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หลอกลวง หมายถงึลวงดว้ยอาการ ๓ คอื (๑) พดูเลยีบเคยีง (๒) แสรง้แสดงอริยิาบถ คอื ยนื เดนิ 

   น่ัง นอน ใหน่้าเลือ่มใส (๓) แสรง้ปฏเิสธปัจจัย (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๑/๕๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๓/๔๑, 

   วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) 

๒ พดูป้อยอ หมายถงึพดูยกยอ่งมุง่หวังลาภสักการะและชือ่เสยีง (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๒/๕๕๓,องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๘๓/๔๑, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) 

๓ ท านมิติ หมายถงึแสดงอาการทางกาย ทางวาจา เพือ่ใหค้นอืน่ใหท้าน เชน่ การพดูเป็นเลศนัย พดูเลยีบเคยีง 

   (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๓/๕๕๓, อภ.ิว.ิอ. ๘๖๖/๘๒๓, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) 

๔ พดูบบีบงัคบั หมายถงึดา่ พดูข่ม พดูนนิทา ต าหนโิทษ พดูเหยยีดหยาม และการน าเรือ่งไปประจาน 

   ตลอดถงึการพดูสรรเสรญิตอ่หนา้ นนิทาลับหลัง (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๔/๕๕๔, อภ.ิว.ิอ. ๘๖๔/๕๒๔, 

   วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔-๒๕) 

๕ แสวงหาลาภดว้ยลาภ หมายถงึไดอ้ะไรเอามาฝากเขา ท าใหเ้ขาเกรงใจ ตอ้งใหต้อบแทน (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/ 

   ๘๖๕/๕๕๔, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๕) 

๖ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู คอื (๑) สกทาคามมิรรค (๒) อนาคามมิรรค (๓) อรหัตตมรรค 

   (ท.ีส.ีอ. ๓๗๓/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งความหยั่งรูก้ารหลดุพน้ของบคุคลอืน่ 

   ๒. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีเ้มือ่ปฏบิัตติามทีส่ัง่สอน จักเป็นพระ 

       สกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ 

       โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ 

   ๓. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีเ้มือ่ปฏบิัตติามทีส่ัง่สอน จักเป็น 

       โอปปาตกิะ๑ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพาน 

       ในโลกนัน้ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี’ 

   ๔. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีเ้มือ่ปฏบิัตติามทีส่ัง่สอน จักท าใหแ้จง้ 

       เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย 

       ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งวธิสีัง่สอน 

เทศนาเรือ่งความหย ัง่รูก้ารหลดุพน้ของบคุคลอืน่ 

  [๑๕๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งความหยั่งรูก้ารหลดุพน้๒ของบคุคลอืน่ก็นับวา่ยอดเยีย่ม คอื 

   ๑. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีจั้กเป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ 

       ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธ ิ

       ในวนัขา้งหนา้’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นโอปปาตกิะ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นพระอนาคามทีีเ่กดิในภพชัน้สทุธาวาส(ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ)์ ๕ ชัน้ 

   มชีัน้อวหิา เป็นตน้ แลว้ด ารงภาวะในชัน้นัน้ ๆ ปรนิพิพานสิน้กเิลสในภพชัน้สทุธาวาสน่ันเอง ไมก่ลับมาเกดิ 

   เป็นมนุษยอ์กี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗-๘๘/๒๘๒-๒๘๓) 

๒ ความหย ัง่รูก้ารหลดุพน้ ในทีน่ีห้มายถงึความรูใ้นเรือ่งการละกเิลสของผูอ้ืน่ (ท.ีปา.อ. ๑๕๔/๘๒, ท.ีปา. 

   ฏกีา ๑๕๕/๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งสสัสตวาทะ 

   ๒. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีจั้กเป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ 

       ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กี 

       เพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ 

   ๓. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีจั้กเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน ์

       เบือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมา 

       จากโลกนัน้อกี’ 

   ๔. พระผูม้พีระภาคทรงทราบบคุคลอืน่ ดว้ยทรงมนสกิารโดยแยบคาย 

       เฉพาะพระองคว์า่ ‘บคุคลนีจั้กท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

       อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

       ปัจจบุัน’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งความหยั่งรูก้ารหลดุพน้  

ของบคุคลอืน่ 

เทศนาเร ือ่งสสัสตวาทะ 

  [๑๕๖] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงธรรมในเรือ่งสสัสตวาทะ(ลัทธทิีถ่อืวา่อัตตาและโลกเทีย่ง)ก็นับวา่ยอดเยีย่ม 

สสัสตวาทะ ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

       ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และ 

       อาศัยการใชค้วามคดิอยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ า 

       จติใหต้ัง้มั่น 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 หลายพันชาต ิ

       บา้ง หลายแสนชาตบิา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งสสัสตวาทะ 

       มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิาก 

       ภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ ม ี

       ตระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ 

       จตุจิากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี้’ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

       พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เขาจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ‘ขา้พเจา้รูอ้ดตีกาลไดว้า่ โลกเคยเสือ่มมาแลว้ หรอืวา่เคยเจรญิ 

       มาแลว้’ อนึง่ ขา้พเจา้รูอ้นาคตกาลวา่ ‘โลกจักเสือ่ม หรอืวา่จัก 

       เจรญิ อัตตาและโลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขา ดจุเสา 

       ระเนยีด สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุ ิและเกดิ 

       แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’ นีเ้ป็นสสัสตวาทะประการที ่๑ 

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผา 

       กเิลส ... บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่น 

       ไดห้ลายชาต ิคอื ๑ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๑บา้ง ๒ สงัวฏัฏกัป 

       และววิฏัฏกัปบา้ง ๓ สังวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๔ สงัวฏัฏกัป 

       และววิฏัฏกัปบา้ง ๕ สังวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๑๐ สงัวัฏฏกัป 

       และววิฏัฏกัปบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู ม ี

       วรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ 

       ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู 

       มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิาก 

       ภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี’้ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ 

       ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เขาจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ 

       รูอ้ดตีกาลไดว้า่ โลกเคยเสือ่มมาแลว้ หรอืวา่เคยเจรญิมาแลว้’ อนึง่ 

       ขา้พเจา้รูอ้นาคตกาลวา่ ‘โลกจักเสือ่ม หรอืวา่จักเจรญิ อัตตาและ 

       โลกเทีย่ง ยั่งยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด สว่นสตัว ์

       เหลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุ ิและเกดิ แตม่สี ิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’ 

       นีเ้ป็นสสัสตวาทะประการที ่๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๗๒ หนา้ ๕๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งความหยั่งรูท้ีท่ าใหร้ะลกึชาตไิด ้

   ๓. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

       ... บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ระลกึชาตกิอ่นได ้

       หลายชาต ิคอื ๑๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๒๐ สงัวฏัฏกัป 

       และววิฏัฏกัปบา้ง ๓๐ สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง ๔๐ สงัวฏัฏกัป 

       และววิฏัฏกัปบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู ม ี

       วรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิาก 

       ภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ ม ี

       ตระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ 

       จตุจิากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี้’ เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

       พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เขาจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ‘ขา้พเจา้รูอ้ดตีกาลไดว้า่ โลกเคยเสือ่มมาแลว้ หรอืเคยเจรญิ 

       มาแลว้’ อนึง่ ขา้พเจา้รูอ้นาคตกาลวา่ ‘โลกจักเสือ่ม หรอืวา่จักเจรญิ 

       อัตตาและโลกเทีย่ง ยัง่ยนื ตัง้มั่นอยูด่จุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด 

       สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป จตุ ิและเกดิ แตม่สี ิง่ที ่

       เทีย่งอยูแ่น่’ นีเ้ป็นสสัสตวาทะประการที ่๓ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งสสัสตวาทะ 

เทศนาเรือ่งความหย ัง่รูท้ ีท่ าใหร้ะลกึชาตไิด ้

  [๑๕๗] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งความหยั่งรูท้ีท่ าใหร้ะลกึชาตไิดก็้นับวา่ยอดเยีย่ม 

  คอื สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ... 

บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น 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 ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งความหยั่งรูก้ารจตุแิละการอบุัต ิ

มากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่ 

อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุ ิ

จากภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี้’ 

เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สตัวทั์ง้หลายทีไ่มอ่าจจะก าหนดอายไุมว่า่ดว้ยการค านวณ 

หรอืดว้ยการนับมอียู ่สตัวท์ีเ่คยอาศัยอยใูนอัตภาพใด ๆ ไมว่า่จะในรปูภพ อรปูภพ 

สญัญภีพ อสญัญภีพ หรอืเนวสญัญนีาสญัญภีพก็มอียู ่เขาระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งความหยั่งรูท้ีท่ าให ้

ระลกึชาตไิด ้

เทศนาเรือ่งความหย ัง่รูก้ารจตุแิละการอบุตั ิ

  [๑๕๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งความหยั่งรูก้ารจตุแิละการอบุัตขิองสตัวทั์ง้หลายก็นับวา่ยอดเยีย่ม 

  คอื สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีอ้าศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ... 

บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น เห็นหมูส่ตัวท์ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่ 

และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยทพิยจักษุอันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และ 

มโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัว ์

ทีป่ระกอบดว้ยกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวาม 

เห็นชอบและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เขาเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เทศนาเรือ่งการแสดงฤทธิ ์

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยทพิยจักษุอนับรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนีแ้ล 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในเรือ่งความหยั่งรูก้ารจตุแิละ 

การอบุัตขิองสตัวทั์ง้หลาย 

เทศนาเรือ่งการแสดงฤทธิ ์

  [๑๕๙] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงธรรมในเรือ่งการแสดงฤทธิก็์นับวา่ยอดเยีย่ม การแสดงฤทธิ ์๒ ประการนี ้คอื 

   ๑. ฤทธิท์ีม่อีาสวะ มอีปุธิ๑ ไมเ่รยีกวา่ อรยิะ 

   ๒. ฤทธิท์ีไ่มม่อีาสวะ ไมม่อีปุธ ิเรยีกวา่ อรยิะ 

  ฤทธิท์ ีม่อีาสวะ มอีปุธ ิไมเ่รยีกวา่ อรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

ความเพยีรทีต่ัง้มั่น ความหมั่นประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศัยการใชค้วามคดิ 

อยา่งถกูวธิแีลว้ บรรลเุจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุ าจติใหต้ัง้มั่น ก็แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง 

คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏ 

หรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปได ้ไมต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้

ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบน 

แผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์

ดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืฤทธิท์ีม่อีาสวะ มอีปุธ ิไมเ่รยีกวา่ อรยิะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มอีาสวะ มอีปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึมโีทษ มขีอ้ตเิตยีน (ท.ีปา.อ. ๑๕๙/๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

แสดงคณุพระศาสดาอยา่งอืน่อกี 

  ฤทธิท์ ีไ่มม่อีาสวะ ไมม่อีปุธ ิเรยีกวา่ อรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้ถา้หวงัอยูว่า่ ‘เราพงึมสีญัญาในสิง่ทีป่ฏกิลูวา่ 

ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็ยอ่มมสีญัญาในสิง่ทีป่ฏกิลูนัน้วา่ไมป่ฏกิลูอยู ่ถา้หวงัอยูว่า่ ‘เราพงึ 

มสีญัญาในสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็ยอ่มมสีญัญาในสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูนัน้วา่ 

เป็นสิง่ปฏกิลูอยู ่ถา้หวงัอยูว่า่ ‘เราพงึมสีญัญาในสิง่ทีป่ฏกิลูและไมป่ฏกิลูวา่ไม ่

ปฏกิลูอยู’่ ก็ยอ่มมสีญัญาในสิง่ทีป่ฏกิลูและไมป่ฏกิลูนัน้วา่ไมป่ฏกิลูอยู ่ถา้หวงัอยู ่

วา่ ‘เราพงึมสีญัญาในสิง่ปฏกิลูและไมป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็ยอ่มมสีญัญาในสิง่ 

ทีป่ฏกิลูและไมป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ปฏกิลูอยู ่ถา้หวงัอยูว่า่ ‘เราพงึละวางสิง่ทีป่ฏกิลู 

และไมป่ฏกิลูทัง้สองนัน้เสยี มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็ยอ่มมอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทีป่ฏกิลูและไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืฤทธิท์ีไ่มม่อีาสวะ ไมม่อีปุธ ิเรยีกวา่ อรยิะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืเทศนาอันยอดเยีย่มในการแสดงฤทธิ ์

  พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงรูย้ ิง่ธรรมขอ้นัน้ไมม่เีหลอือยู ่เมือ่ทรงรูย้ ิง่ธรรมขอ้นัน้ 

ไมม่เีหลอือยู ่ก็ไมม่ธีรรมขอ้อืน่ทีจ่ะทรงรูย้ ิง่ข ึน้ไปอกี จะพงึมสีมณะหรอืพราหมณ์ 

อืน่ผูรู้ธ้รรมยิง่ มปัีญญาเกนิไปกวา่พระผูม้พีระภาค ในเรือ่งการแสดงฤทธิอ์กีหรอื 

แสดงคณุพระศาสดาอยา่งอืน่อกี 

  [๑๖๐] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สิง่ใดทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธา๑ ปรารภความเพยีร๒ 

มเีรีย่วแรง๓ จะพงึถงึดว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความเพยีรของบรุษุ ดว้ยความ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลุบตุรผูม้ศีรทัธา ในทีน่ีห้มายถงึพระโพธสิัตวท์ัง้ในอดตี อนาคต และปัจจุบัน (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๔) 

๒ ปรารภความเพยีร หมายถงึประคองความเพยีร มคีวามเพยีรไมย่่อหยอ่น (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๔,ท.ีปา.ฏกีา 

   ๑๖๐/๑๐๐) 

๓ มเีร ีย่วแรง หมายถงึมคีวามพยายามอยา่งมั่นคง (ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๐/๑๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

วธิตีอบค าถาม 

บากบั่นของบรุษุ ดว้ยความเอาธรุะของบรุษุ๑ ส ิง่นัน้พระผูม้พีระภาคไดท้รงบรรล ุ

เต็มทีแ่ลว้ อนึง่ พระผูม้พีระภาคไมท่รงหมกมุน่กับกามสขุลัลกิานุโยค๒ ซึง่เป็นธรรม 

อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

และไมท่รงหมกมุน่กับอัตตกลิมถานุโยค๓ ซึง่เป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบ 

ดว้ยประโยชน ์อนึง่ พระผูม้พีระภาคทรงไดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่๔ ซึง่เป็นเครือ่งอยู ่

เป็นสขุในปัจจบุันตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก๕ ไดโ้ดยไมล่ าบาก๖ 

วธิตีอบค าถาม 

  [๑๖๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้บคุคลถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่น 

สารบีตุร ไดม้สีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ในอดตีกาล ซึง่มปัีญญาในทางพระ- 

สมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาคไหม’ เมือ่เขาถามอยา่งนี ้ขา้พระองคจ์ะพงึ 

ตอบวา่ ‘ไมม่’ี ถา้เขาถามวา่ ‘จักมสีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ในอนาคตกาล ซึง่จะ 

มปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาคไหม’ เมือ่เขาถามอยา่งนี้ 

ขา้พระองคจ์ะพงึตอบวา่ ‘ไมม่’ี ถา้เขาถามวา่ ‘มสีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ในปัจจบุัน 

ซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาคไหม’ เมือ่เขาถามอยา่งนี้ 

ขา้พระองคจ์ะพงึตอบวา่ ‘ไมม่’ี 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเอาธุระของบรุษุ หมายถงึความมุง่มั่นทีจ่ะท าธุระใหส้ าเร็จลลุว่งได ้(ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๔) 

๒ กามสขุลัลกิานโุยค ในทีน่ีห้มายถงึการหมกมุน่ดว้ยกามสขุในวัตถุกาม (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๕) 

๓ อตัตกลิมถานโุยค ในทีน่ีห้มายถงึการหมกมุน่ทีเ่ป็นเหตใุหต้นเดอืดรอ้น เรา่รอ้น เชน่ การบ าเพ็ญตบะ 

   แบบทรมานตน (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๕๕) 

๔ อนัมใีนจติยิง่ หมายถงึอยูเ่หนอืกามาวจรจติ (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๕) 

๕ ไดโ้ดยไมย่าก หมายถงึสามารถเขา้ฌานตัดปัจจนกีธรรมไดง้่าย (ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๐/๑๐๑) 

๖ ไดโ้ดยไมล่ าบาก หมายถงึสามารถออกจากฌานไดต้ามทีก่ าหนดไว ้(ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๐/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

วธิตีอบค าถาม 

  แตถ่า้เขาถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ไดม้สีมณะหรอืพราหมณ์ 

ผูอ้ืน่ในอดตีกาล ซึง่มปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณเสมอกับพระผูม้พีระภาคไหม’ 

เมือ่เขาถามอยา่งนี ้ขา้พระองคจ์ะพงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ม’ี ถา้เขาถามวา่ ‘จักมสีมณะ 

หรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ในอนาคตกาล ซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณเสมอกับ 

พระผูม้พีระภาคไหม’ เมือ่เขาถามอยา่งนี ้ขา้พระองคจ์ะพงึตอบวา่ ‘ม’ี ถา้เขาถาม 

วา่ ‘จะมสีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ในปัจจบุัน ซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณ 

เสมอกับพระผูม้พีระภาคไหม’ เมือ่เขาถามอยา่งนี ้ขา้พระองคจ์ะพงึตอบวา่ ‘ไมม่’ี 

  แตถ่า้เขาถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘เหตไุร ทา่นสารบีตุรจงึตอบรับเป็น 

บางอยา่ง ปฏเิสธเป็นบางอยา่ง’ เมือ่เขาถามอยา่งนี ้ขา้พระองคจ์ะพงึตอบอยา่ง 

นีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขอ้นีข้า้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาควา่ 

‘ไดม้พีระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ซึง่มปัีญญาในทางพระสมัโพธ-ิ 

ญาณเสมอกับเรา’ ขอ้นีข้า้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

‘จักมพีระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอนาคตกาล ซึง่มปัีญญาในทางพระสมัโพธ-ิ 

ญาณเสมอกับเรา’ ขอ้นีข้า้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

‘ขอ้ทีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒ พระองค ์จะเกดิพรอ้มกันในโลกธาตเุดยีวกัน 

นัน้ ไมใ่ชฐ่านะ ไมใ่ชโ่อกาสทีจ่ะเป็นไปได’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคถ์กูเขาถามอยา่งนี ้ตอบอยา่งนี ้จะชือ่วา่ 

พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้๑ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูแลว้ สารบีตุร เมือ่เธอถกูเขาถามอยา่งนี ้ตอบ 

อยา่งนี ้จะชือ่วา่พดูตรงตามทีเ่รากลา่วแลว้ทเีดยีว ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่เีลยทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา 

จะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๕/๒๙๐/๑๐๘, ท.ีส.ี (แปล) ๙/๓๘๒/๑๖, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๘๑/๗๕, องฺ.ตกิ. (แปล) 

   ๒๐/๕๘/๒๒๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๕. สมัปสาทนยีสตูร] 

เรือ่งน่าอัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ 

 

เร ือ่งนา่อศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏ 

  [๑๖๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายี๑ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ความ 

มักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา มอียูแ่กพ่ระตถาคตผูท้รงมฤีทธิม์ากอยา่งนี้ 

ทรงมอีานุภาพมากอยา่งนี้ แตถ่งึกระนัน้ก็ไมท่รงโออ้วด ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

ไดเ้ห็นประจักษ์ธรรมเพยีงขอ้หนึง่จากธรรมของพระองคแ์ลว้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พวกเขาจะตอ้งยกธงเทีย่วประกาศ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ความมักนอ้ย 

ความสนัโดษ ความขดัเกลา มอียูแ่กพ่ระตถาคตผูท้รงมฤีทธิม์ากอยา่งนี ้ทรงม ี

อานุภาพมากอยา่งนี ้แตถ่งึกระนัน้ก็ไมท่รงโออ้วด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีเธอจงดคูวามมักนอ้ย ความสนัโดษ ความ 

ขดัเกลาของตถาคตผูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี ้แตถ่งึกระนัน้ก็ไม่ 

โออ้วด ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกไดเ้ห็นประจักษ์ธรรมเพยีงขอ้หนึง่จากธรรม 

ของเรานีแ้ลว้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พวกเขาจะตอ้งยกธงเทีย่วประกาศ อทุาย ีเธอ 

จงด ูความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลาของตถาคตผูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้

มอีานุภาพมากอยา่งนี ้แตถ่งึกระนัน้ก็ไมโ่ออ้วด” 

  [๑๖๓] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสกับทา่นพระสารบีตุรวา่ “เพราะเหต ุ

นีแ้ล สารบีตุร เธอพงึกลา่วธรรมบรรยายนีแ้กภ่กิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

เนอืง ๆ เถดิ พวกโมฆบรุษุทีม่คีวามสงสยัหรอืความเคลอืบแคลงในตถาคตฟังธรรม 

บรรยายนีแ้ลว้ จักละความสงสยัหรอืความเคลอืบแคลงในตถาคตนัน้ได”้ 

  เพราะเหตทุีท่า่นพระสารบีตุรประกาศความเลือ่มใสนีเ้ฉพาะพระพักตรข์องพระ 

ผูม้พีระภาค ฉะนัน้ เวยยากรณภาษิต๒นีจ้งึมชีือ่วา่ ‘สมัปสาทนยีะ’ แล 

สมัปสาทนยีสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระเถระชือ่อทุายมี ี๓ องค ์คอื (๑) พระโลฬุทาย ี(๒) พระกาฬุทาย ี(๓) พระมหาอทุาย ีในทีน่ีห้มายถงึ 

   พระมหาอทุาย ี(ท.ีปา.อ. ๑๖๒/๙๒) 

๒ เวยยากรณภาษติ หมายถงึพระสตูรทีไ่มม่คีาถา เป็นรอ้ยแกว้ลว้น (ท.ีปา.อ. ๑๖๓/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

นคิรนถ ์นาฏบตุรถงึแกก่รรม 

 

๖. ปาสาทกิสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิความเลือ่มใส 

  [๑๖๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทในอัมพวนัของพวกเจา้ศากยะ 

นามวา่ เวธัญญา แควน้สักกะ 

นคิรนถ ์นาฏบตุรถงึแกก่รรม 

  สมัยนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุร ไดถ้งึแกก่รรมไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะการ 

ถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ พวกนคิรนถจ์งึแตกกัน เกดิแยกเป็น ๒ พวก 

ตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยูว่า่ “ทา่นไมรู่ ้

ท่ัวถงึธรรมวนัิยนี ้แตเ่รารูท่ั้วถงึธรรมวนัิย ทา่นจะรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร 

ทา่นปฏบิัตผิดิ แตข่า้พเจา้ปฏบิัตถิกู ค าพดูของขา้พเจา้มปีระโยชน ์แตค่ าพดูของ 

ทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่น ทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง 

ทา่นกลับพดูกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ขา้พเจา้จับผดิค าพดูของทา่น 

ไดแ้ลว้ ขา้พเจา้ขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถ ก็จงหาทางแกค้ าพดูหรอื 

เปลือ้งตนใหพ้น้ผดิเถดิ” เห็นจะมกีารฆา่กันเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นไปในพวกนคิรนถ ์ผูเ้ป็น 

สาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร แมพ้วกสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุรทีเ่ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาว 

หม่ขาว ก็มอีาการเบือ่หน่าย คลายความรัก รูส้กึทอ้ถอยในพวกนคิรนถ ์ผูเ้ป็น 

สาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร ทัง้นีเ้พราะธรรมวนัิยทีน่คิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วไวไ้มด่ ี

ประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็น 

ธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านักถกู 

ท าลายแลว้๑ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีพ่ านกัถกูท าลายแลว้ หมายความว่านคิรนถ ์นาฏบตุรเป็นทีพ่ านักของเหลา่สาวก เมือ่เขาถงึแกก่รรมแลว้ 

   เหลา่สาวกจงึหมดทีพ่ ึง่พงิ ธรรมของเขาก็เหมอืนสญูสิน้ไปดว้ย (ท.ีปา.อ. ๑๖๔/๙๔) 

๒ ดเูทยีบ ขอ้ ๓๐๑ หนา้ ๒๔๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ธรรมวนัิยทีบ่คุคลผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

  [๑๖๕] ครัง้นัน้ พระจนุทะ สมณุทเทส๑ จ าพรรษาอยูใ่นกรงุปาวาไดเ้ขา้ไป 

หาทา่นพระอานนทซ์ึง่อยูใ่นสามคาม๒ กราบทา่นพระอานนทแ์ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

แลว้ ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ นคิรนถ ์นาฏบตุร ไดถ้งึ 

แกก่รรมไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะการถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ พวก 

นคิรนถจ์งึแตกกัน เกดิแยกกันเป็น ๒ พวก ฯลฯ เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านัก 

ถกูท าลายแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย” เมือ่พระจนุทะ สมณุทเทสกลา่ว 

อยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่ววา่ “คณุจนุทะ นีเ้ป็นขอ้อา้ง๓ทีจ่ะเขา้เฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคได ้มาเถดิ คณุจนุทะ เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แลว้กราบทลูเรือ่งนีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค” พระจนุทะ สมณุทเทสรับค าแลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนท ์และพระจนุทะ สมณุทเทส ไดพ้ากันเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่น 

พระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระจนุทะ 

สมณุทเทสนีบ้อกวา่ ‘นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะการ 

ถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ พวกนคิรนถจ์งึแตกกัน ฯลฯ เป็นธรรมวนัิย 

ทีม่ทีีพ่ านักถกูท าลายแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย” 

ธรรมวนิยัทีบ่คุคลผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

  [๑๖๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นัน้ก็เป็นอยา่งนี้แหละ จนุทะ ในธรรมวนัิย 

ทีศ่าสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้จนุทะ 

ในโลกนี ้มศีาสดาผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ มธีรรมทีศ่าสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระจนุทะ สมณุทเทส หมายถงึพระเถระผูน้ีเ้ป็นนอ้งชายของพระธรรมเสนาบดสีารบีตุร และเป็นสัทธ-ิ 

   วหิารกิของพระอานนท ์ค านีพ้วกภกิษุเรยีกทา่น ในขณะเป็นสามเณร เมือ่ทา่นเป็นพระแลว้ก็ยังเรยีกชือ่นีอ้ยู ่

   (ท.ีปา.อ. ๑๖๔/๙๕) 

๒ สามคาม หมายถงึชือ่หมูบ่า้นทีม่ขีา้วฟ่างมากมาย (ท.ีปา.อ. ๑๖๕/๙๖, ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๕/๙๖) 

๓ เป็นขอ้อา้ง ในทีน่ีห้มายถงึเป็นมลูเหตแุหง่การไดรั้บฟังธรรมกถาจากส านักของพระผูม้พีระภาค (ท.ีปา. 

   ฏกีา ๑๖๕/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๑ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ธรรมวนัิยทีบ่คุคลผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

ไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิย 

ทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้และสาวกก็ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ประพฤตหิลกีเลีย่งจากธรรมนัน้๑ สาวก 

ของศาสดานัน้จะพงึมคีนกลา่วถงึอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เป็นลาภของทา่น ทา่นได ้

ดแีลว้ ศาสดาของทา่นผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ และธรรมก็เป็นอันศาสดากลา่วไว ้

ไมด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ 

เป็นธรรมทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้แตท่า่นก็ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควร 

แกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ประพฤตหิลกีเลีย่งจาก 

ธรรมนัน้’ ดว้ยเหตนุี ้จนุทะ แมศ้าสดาในธรรมวนัิยนัน้จะพงึถกูตเิตยีน ธรรมใน 

ธรรมวนัิยนัน้จะพงึถกูตเิตยีน แตส่าวกในธรรมวนัิยนัน้ควรไดรั้บการสรรเสรญิ จนุทะ 

ผูท้ีก่ลา่วกับสาวกเชน่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นจงปฏบิัตติามธรรมทีศ่าสดาของทา่นแสดง 

ไว ้บัญญัตไิวเ้ถดิ’ ผูช้กัชวน๒ ผูท้ีเ่ขาชกัชวนและผูท้ีถ่กูชกัชวนแลว้๓ปฏบิัตติามนัน้ 

ทัง้หมดยอ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะขอ้นัน้ก็เป็น 

อยา่งนีแ้หละ จนุทะ ในธรรมวนัิยทีศ่าสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่ง 

น าออกไปจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

  [๑๖๗] อนึง่ จนุทะ ในโลกนีม้ศีาสดาทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ มธีรรม 

ทีศ่าสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้และสาวกก็เป็น 

ผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ยดึถอื 

ประพฤตธิรรมนัน้ สาวกของศาสดานัน้จะพงึมคีนกลา่วถงึอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

ไมเ่ป็นลาภของทา่น ทา่นไดไ้มด่แีลว้ ศาสดาของทา่นเป็นผูม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ธรรมก็เป็นอันศาสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประพฤตหิลกีเลีย่งจากธรรมน ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึไมบ่ าเพ็ญธรรมตอ่ไป ท าใหม้ชีอ่งว่าง (ท.ีปา.อ. ๑๖๖/๙๘) 

๒ ผูช้กัชวน ในทีน่ีห้มายถงึอาจารย ์(ท.ีปา.อ. ๑๖๖/๙๘) 

๓ ผูท้ ีเ่ขาชกัชวนและผูท้ ีถ่กูชกัชวนแลว้ ในทีน่ีห้มายถงึอันเตวาสกิ (ท.ีปา.อ. ๑๖๖/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ธรรมวนัิยทีบ่คุคลผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้ทา่น 

ก็ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ยดึถอื 

ประพฤตธิรรมนัน้’ ดว้ยเหตนุีแ้ล จนุทะ ศาสดาในธรรมวนัิยนัน้จะพงึถกูตเิตยีน 

ธรรมในธรรมวนัิยนัน้ก็พงึถกูตเิตยีน และสาวกในธรรมวนัิยนัน้ก็ควรถกูตเิตยีน จนุทะ 

ผูท้ีก่ลา่วกับสาวกเชน่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นปฏบิัตถิกูตอ้งแลว้ จักท าสิง่ทีถ่กูตอ้งให ้

ส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน’ ผูส้รรเสรญิ ผูท้ีเ่ขาสรรเสรญิ และผูท้ีไ่ดรั้บการสรรเสรญิ 

แลว้ปรารภความเพยีร๑ใหย้ิง่ข ึน้ไป ทัง้หมดยอ่มประสพสิง่มใิชบ่ญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะขอ้นัน้ก็เป็นอยา่งนีแ้หละ จนุทะ ในธรรมวนัิยทีศ่าสดากลา่วไว ้

ไมด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ 

เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

ธรรมวนิยัทีบ่คุคลผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

  [๑๖๘] จนุทะ อนึง่ ในโลกนี ้มศีาสดาผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มธีรรม 

ทีศ่าสดากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้๒ เป็นไปเพือ่ความสงบ 

ระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้แตส่าวกไมเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ประพฤตหิลกีเลีย่ง 

จากธรรมนัน้ สาวกของศาสดานัน้จะพงึมคีนกลา่วถงึอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ไมใ่ช ่

ลาภของทา่น ทา่นไดไ้มด่แีลว้ ศาสดาของทา่นเป็นสมัมาสมัพทุธเจา้ และธรรมก็ 

เป็นอันศาสดานัน้กลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ 

ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้แตท่า่นไมป่ฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ประพฤตหิลกี 

เลีย่งจากธรรมนัน้’ ดว้ยเหตนุีแ้หละ จนุทะ แมศ้าสดาในธรรมวนัิยนัน้ก็จะพงึไดรั้บ 

การสรรเสรญิ ธรรมในธรรมวนัิยนัน้จะพงึไดรั้บการสรรเสรญิ แตส่าวกในธรรมวนัิยนัน้ 

ควรถกูตเิตยีน จนุทะ ผูท้ีก่ลา่วกับสาวกเชน่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นจงปฏบิัตธิรรมที ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึบ าเพ็ญเพยีรทีท่ าใหเ้กดิทกุขแ์กต่น (ท.ีปา.อ. ๑๖๗/๙๘) 

๒ เป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ในทีน่ีห้มายถงึน าใหบ้รรลมุรรคและผล (ท.ีปา.อ. ๑๖๘/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ธรรมวนัิยทีบ่คุคลผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

ศาสดาของทา่นแสดงไว ้บัญญัตไิวเ้ถดิ’ ผูช้กัชวน ผูท้ีเ่ขาชกัชวน และผูท้ีถ่กู 

ชกัชวนแลว้ ปฏบิัตติามนัน้ ทัง้หมดจะประสพบญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะขอ้นัน้ก็เป็นอยา่งนี้แหละ จนุทะ ในธรรมวนัิยทีพ่ระศาสดากลา่วไวด้ ีประกาศ 

ไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิยทีผู่เ้ป็น 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

  [๑๖๙] จนุทะ อนึง่ ในโลกนี ้มศีาสดาผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มธีรรมที ่

ศาสดานัน้กลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบ 

ระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้และสาวกก็เป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรมในธรรมนัน้ ยดืถอืปฏบิัตธิรรมนัน้ 

สาวกของศาสดานัน้จะพงึมคีนผูก้ลา่วถงึอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เป็นลาภของทา่น 

ทา่นไดด้แีลว้ ศาสดาของทา่นเป็นสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมก็เป็นอันพระศาสดา 

กลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ 

เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้และทา่นก็ปฏบิัตธิรรมสมควร 

แกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิตัติามธรรมในธรรมนัน้ ยดึถอืประพฤตธิรรมนัน้’ ดว้ย 

เหตนุีแ้หละ จนุทะ ศาสดาในธรรมวนัิยนัน้จะพงึไดรั้บการสรรเสรญิ ธรรมในธรรม 

วนัิยนัน้จะพงึไดรั้บการสรรเสรญิ และสาวกในธรรมวนัิยนัน้ก็ควรไดรั้บการสรรเสรญิ 

จนุทะ ผูท้ีก่ลา่วกับสาวกเชน่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นปฏบิัตถิกูตอ้งแลว้ จักท าสิง่ที ่

ถกูตอ้งใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน’ ผูส้รรเสรญิ ผูท้ีเ่ขาสรรเสรญิและผูท้ีไ่ดรั้บการ 

สรรเสรญิแลว้ปรารภความเพยีรใหย้ิง่ข ึน้ไป ทัง้หมดจะประสพบญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะขอ้นัน้ก็เป็นอยา่งนี้แหละ จนุทะ ในธรรมวนัิยทีศ่าสดากลา่วไวด้ ี

ประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิย 

ทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ศาสดาผูไ้มท่ าใหส้าวกเดอืดรอ้นในภายหลัง 

 

ศาสดาผูใ้หส้าวกเดอืดรอ้นในภายหลงั 

  [๑๗๐] จนุทะ อนึง่ ศาสดาผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิขึน้แลว้ 

ในโลกนี ้และธรรมอันศาสดากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้แตศ่าสดา 

ยังไมท่รงท าใหส้าวกทัง้หลายของพระองคเ์ขา้ใจอรรถในสทัธรรม ทัง้ไมท่ าพรหมจรรย ์

ทีบ่รสิทุธิค์รบถว้นใหแ้จม่แจง้ ใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหม้บีททีร่วบรวมไวพ้รอ้มแลว้ ใหม้ผีล 

อยา่งปาฏหิารยิ์๑แกส่าวกเหลา่นัน้ จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย๒ 

ตอ่มา ศาสดาของสาวกเหลา่นัน้ปรนิพิพานไป ศาสดาเห็นปานนีแ้ล ปรนิพิพานแลว้ 

ท าใหส้าวกทัง้หลายเดอืดรอ้นในภายหลัง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร (สาวกเหลา่นัน้คดิวา่) 

‘เพราะศาสดาผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิขึน้แลว้ในโลก และธรรมก็เป็นอัน 

ศาสดากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบ 

ระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้แตศ่าสดายังไมท่รงท าให ้

เราทัง้หลายเขา้ใจอรรถในพระสทัธรรม ทัง้ไมท่ าพรหมจรรยท์ีบ่รบิรูณค์รบถว้น 

ใหแ้จม่แจง้ ใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหม้บีททีร่วบรวมไวพ้รอ้มแลว้ ใหม้ผีลอยา่งปาฏหิารยิ ์

แกพ่วกเรา จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ตอ่มา ศาสดาของเรา 

ทัง้หลาย ปรนิพิพานไป’ จนุทะ ศาสดาเห็นปานนีแ้ลปรนิพิพานแลว้ ท าใหส้าวก 

ทัง้หลายเดอืดรอ้นในภายหลัง 

ศาสดาผูไ้มท่ าใหส้าวกเดอืดรอ้นในภายหลงั 

  [๑๗๑] จนุทะ อนึง่ ศาสดาผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เกดิขึน้แลว้ 

ในโลกนี ้ธรรมก็เป็นอันศาสดากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้และ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ใหม้ผีลอยา่งปาฏหิารยิ ์ในทีน่ี้หมายถงึน าผูป้ฏบัิตใิหอ้อกจากทกุขไ์ด ้(ท.ีปา.อ. ๑๗๐/๙๙) 

๒ ค าว่า “ประกาศไดด้ทีั่วถงึเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย” นี ้แปลจากบาลวีา่ “ยาว เทวมนุสฺเสห ิสปฺุปกาสติ ” 

   ตามนัย ท.ีปา.อ. ๑๗๐/๙๙, ท.ีปา.ฏกีา ๑๗๐/๑๑๒ แตต่ามนัย ท.ีม.อ. ๑๖๘/๑๕๙, ข.ุอ.ุ ๕๑/๓๕๐ 

   แปลวา่ “กระทั่งเทวดาและมนุษยท์ัง้หลายประกาศไดด้แีลว้” (ตามนัย ท.ีปา.อ. ๑๗๐/๙๙, ท.ีปา.ฏกีา 

   ๑๗๐/๑๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

พระศาสดาทรงท าใหส้าวกทัง้หลายของพระองคเ์ขา้ใจอรรถในสทัธรรม ทัง้ท า 

พรหมจรรยท์ีบ่รบิรูณ์ครบถว้นใหแ้จม่แจง้ ใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหม้บีททีร่วบรวมไว ้

พรอ้มแลว้ ใหม้ผีลอยา่งปาฏหิารยิแ์กส่าวกเหลา่นัน้ จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลายตอ่มา ศาสดาของสาวกเหลา่นัน้ ปรนิพิพานไป ศาสดาเห็น 

ปานนีแ้ลปรนิพิพานแลว้ ยอ่มไมท่ าใหส้าวกเดอืดรอ้นในภายหลัง ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร (สาวกเหลา่นัน้คดิวา่) ‘เพราะศาสดาผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิขึน้ 

แลว้ในโลก และธรรมก็เป็นอันศาสดากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจาก 

ทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีผู่เ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

และพระศาสดาทรงท าใหเ้ราทัง้หลายใหเ้ขา้ใจอรรถในพระสทัธรรม ทัง้ทรงท า 

พรหมจรรยท์ีบ่รบิรูณ์ครบถว้น ใหแ้จม่แจง้ ใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหม้บีทรวบรวมไวพ้รอ้มแลว้ 

ใหม้ผีลอยา่งปาฏหิารยิแ์กพ่วกเรา จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ตอ่มาศาสดาปรนิพิพานไป’ จนุทะ ศาสดาเห็นปานนีแ้ล ปรนิพิพานแลว้ ยอ่มไมท่ า 

ใหส้าวกทัง้หลายเดอืดรอ้นในภายหลัง 

เร ือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

  [๑๗๒] ๑. จนุทะ แมห้ากวา่พรหมจรรย ์ประกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื 

       ศาสดาเป็นผูไ้มม่ั่นคง ไมเ่ป็นผูม้ปีระสบการณ์มาก ไมเ่ป็นผูบ้วช 

       มานาน ไมเ่ป็นผูม้ชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ไมเ่ป็นผูล้ว่งกาลผา่นวยั 

       มามาก พรหมจรรยนั์น้ยอ่มไมบ่รบิรูณ์ดว้ยองคนั์น้ อยา่งนี้ 

       เมือ่ใด พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื ศาสดาเป็นผู ้

       มั่นคง๑ มปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย 

       ลว่งกาลผา่นวยัมามาก เมือ่นัน้ พรหมจรรยนั์น้ยอ่มบรบิรูณ์ดว้ย 

       องคนั์น้ อยา่งนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้ ัน่คง หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยธรรมมศีลีขันธ ์เป็นตน้ทีท่ าใหม้คีวามมั่นคง (ท.ีปา.อ. ๑๗๒/๙๙, ท.ีปา. 

   ฏกีา ๑๗๒/๑๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

  [๑๗๓] ๒. จนุทะ แมห้ากวา่พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื 

       ศาสดาเป็นผูม้ั่นคง มปีระสบการณ์มาก๑ บวชมานาน มชีวีติอยู ่

       หลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก แตภ่กิษุสาวกผูเ้ป็นเถระ 

       ของศาสดานัน้ เป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไม่ 

       แกลว้กลา้ ไมบ่รรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ๒ ไมอ่าจกลา่วพระ 

       สทัธรรมไดโ้ดยชอบ ไมอ่าจแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท๓ 

       ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้พรหมจรรยนั์น้ยอ่มไม่ 

       บรบิรูณ์ดว้ยองคนั์น้ อยา่งนี้ 

       เมือ่ใด พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื ศาสดาเป็นผู ้

       มั่นคง มปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย 

       ลว่งกาลผา่นวยัมามาก และภกิษุสาวกผูเ้ป็นเถระของศาสดานัน้ 

       เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ บรรลธุรรมอัน 

       เกษมจากโยคะ อาจกลา่วพระสทัธรรมไดโ้ดยชอบ อาจแสดง 

       ธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบ 

       ธรรมได ้เมือ่นัน้ พรหมจรรยนั์น้ยอ่มบรบิรูณ์ดว้ยองคนั์น้ อยา่งนี้ 

  [๑๗๔] ๓. จนุทะ แมห้ากวา่พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื 

       ศาสดาเป็นผูม้ั่นคง มปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยู ่

       หลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก และภกิษุสาวกผูเ้ป็นเถระ 

       ของศาสดานัน้ เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ 

       บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกลา่วสทัธรรมไดโ้ดยชอบ 

       อาจแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ย 

       โดยชอบธรรมได ้แตภ่กิษุสาวกผูเ้ป็นมัชฌมิะของศาสดานัน้เป็น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มปีระสบการณม์าก ในทีน่ีห้มายถงึบวชมานานประสบพบเห็นเหตุการณ์ตา่งๆมามาก (ท.ีส.ีอ. ๑๕๑/๑๓๐) 

๒ ธรรมอนัเกษมจากโยคะ ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (ท.ีปา.อ. ๑๗๓/๙๙) 

๓ ปรปัวาท ในทีน่ีห้มายถงึวาทะ หรอืลัทธติา่ง ๆ ของเจา้ลัทธอิืน่นอกพระพทุธศาสนา(ท.ีม.ฏกีา ๓๗๔/๓๗๕, 

   ข.ุม.อ. ๓๑/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

       ผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... พรหมจรรยนั์น้ยอ่มไมบ่รบิรูณ์ดว้ยองคนั์น้ 

       อยา่งนี ้

   ๔. ... ภกิษุสาวกผูเ้ป็นมัชฌมิะของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       แตภ่กิษุสาวกผูเ้ป็นนวกะของศาสดานัน้ไมเ่ป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

   ๕. ... ภกิษุสาวกผูเ้ป็นนวกะของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       แตภ่กิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองศาสดานัน้เป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... 

   ๖. ... ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       แตภ่กิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นมัชฌมิาของศาสดานัน้เป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... 

   ๗. ... ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นมัชฌมิาของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       แตภ่กิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นนวกาของศาสดานัน้เป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... 

   ๘. ... ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นนวกาของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       แตอ่บุาสกสาวกของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤต ิ

       พรหมจรรยเ์ป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... 

   ๙. ... อบุาสกสาวกของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤต ิ

       พรหมจรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม ... แตอ่บุาสกสาวกของศาสดานัน้ 

       เป็นคฤหัสถนุ่์งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม เป็นผูไ้มเ่ฉียบแหลม ... 

         ๑๐. ... อบุาสกสาวกของศาสดานัน้เป็นคฤหสัถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

       บรโิภคกามเป็นผูเ้ฉียบแหลม ... แตอ่บุาสกิาสาวกิาของศาสดา 

       นัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นผูไ้ม ่

       เฉียบแหลม ... 

         ๑๑. ... อบุาสกิาสาวกิาของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

       ประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม ... แตอ่บุาสกิาสาวกิา 

       ของศาสดานัน้ เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม เป็นผูไ้ม่ 

       เฉียบแหลม ... 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

         ๑๒. ... อบุาสกิาสาวกิาของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

       บรโิภคกาม เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... แตพ่รหมจรรยข์องศาสดานัน้ 

       มไิด ้๑บรบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ี

       จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

         ๑๓. ... พรหมจรรย์๒ของศาสดานัน้บรบิรูณ์๓กวา้งขวาง๔แพรห่ลาย๕ 

       รูจั้กกันโดยมาก๖มั่นคงด ีจนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษย ์

       ทัง้หลาย แตพ่รหมจรรยนั์น้ ไมบ่รรลถุงึความเลศิดว้ยลาภและ 

       ความเลศิดว้ยยศ พรหมจรรยนั์น้ยอ่มไมบ่รบิรูณด์ว้ยองคนั์น้ 

       อยา่งนี ้จนุทะ เมือ่ใด พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หลา่นี ้คอื 

       ศาสดาเป็นผูม้ั่นคง มปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยู ่

       หลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่นวยัมามาก และภกิษุสาวกผูเ้ป็นเถระ 

       ของศาสดานัน้ เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ 

       บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกลา่วพระสทัธรรมไดโ้ดยชอบ 

       อาจแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดย 

       ชอบธรรมได ้ภกิษุสาวกผูเ้ป็นมัชฌมิะของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบ 

       แหลม ... ภกิษุสาวกผูเ้ป็นนวกะของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม 

       ... ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ มไิด ้แปลจากค าวา่ “โน” ซึง่อยูต่น้ประโยคดังบาลวี่า “โน เจ ขฺวสฺส พฺรหฺมจรยิ  โหต ิอทฺิธญฺเจว 

   ผตีญฺจ วตฺิถารกิ  พาหชุญฺญ  ปถุภุตู  ยาว เทวมนุสฺเสห ิสปฺุปกาสติ ” ในทีน่ีใ้ชป้ฏเิสธทัง้ประโยค 

๒ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึศาสนพรหมจรรยค์อืค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ทีร่วมลงในไตรสกิขา 

   (ท.ีม.อ. ๑๖๘/๑๕๙) 

๓ บรบิูรณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเจรญิโดยชอบดว้ยอ านาจความสขุในฌานอันภกิษุเหลา่นีบ้รรลแุลว้ (ท.ีม.อ. ๑๖๘/ 

   ๑๕๙) 

๔ กวา้งขวาง ในทีน่ีห้มายถงึเจรญิสงูขึน้จนถงึทีส่ดุแหง่ความเจรญิทางศาสนามคีวามถงึพรอ้มดว้ยอภญิญา 

   เป็นตน้ (ท.ีม. ฏกีา ๑๖๘/๑๘๗) 

๕ แพรห่ลาย ในทีน่ีห้มายถงึกระจายออกไปด ารงอยูท่ั่วทกุทศิ (ท.ีม.อ. ๑๖๘/๑๕๙) 

๖ รูจ้กักนัโดยมาก ในทีน่ีห้มายถงึไดร้ับประโยชนเ์กือ้กลูจากการบรรลธุรรมกันโดยทั่วไป(ท.ีม.ฏกีา ๑๖๘/๑๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

       ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นมัชฌมิาของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นนวกาของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

       อบุาสกสาวกของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤต ิ

       พรหมจรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม ... อบุาสกสาวกของศาสดานัน้เป็น 

       คฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกามเป็นผูเ้ฉียบแหลม ... อบุาสกิา 

       สาวกิาของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤตพิรหม 

       จรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม ... อบุาสกิาสาวกิาของศาสดานัน้เป็นคฤหัสถ ์

       นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกามเป็นผูเ้ฉียบแหลม ... พรหมจรรยข์อง 

       ศาสดานัน้บรบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมากมั่นคงด ี

       จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย และพรหมจรรย ์

       ของศาสดานัน้ บรรลถุงึความเลศิดว้ยลาภและความเลศิดว้ยยศ 

       เมือ่นัน้พรหมจรรยนั์น้ ยอ่มบรบิรูณ์ดว้ยองคนั์น้อยา่งนี้ 

  [๑๗๕] จนุทะ ก็บัดนี ้เราเป็นศาสดาผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เกดิ 

ขึน้แลว้ในโลก ธรรมอันเรากลา่วไวด้ ีประกาศไวด้ ีเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีเ่ราผูเ้ป็นสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้เราท า 

ใหส้าวกทัง้หลายเขา้ใจอรรถในสทัธรรม ทัง้ท าพรหมจรรยท์ีบ่รบิรูณ์ครบถว้นให ้

แจม่แจง้ ใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหม้บีททีร่วบรวมไวพ้รอ้มแลว้ ใหม้ผีลอยา่งปาฏหิารยิแ์ก่ 

สาวกเหลา่นัน้ จนประกาศไดด้ท่ัีวถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ก็บัดนีเ้ราเป็นศาสดา 

เป็นผูม้ั่นคง มปีระสบการณ์มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรัชสมัย ลว่งกาลผา่น 

วยัมามาก 

  จนุทะ บัดนี ้มภีกิษุสาวกผูเ้ป็นเถระของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการ 

แนะน า แกลว้กลา้ บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกลา่วพระสทัธรรมไดโ้ดยชอบ 

อาจแสดงธรรมใหม้ปีาฏหิารยิ ์ปราบปรับวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้

บัดนี ้มภีกิษุสาวกผูเ้ป็นมัชฌมิะของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... บัดนี ้มภีกิษุสาวก 

ผูเ้ป็นนวกะของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... บัดนี ้มภีกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองเรา 

เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... บัดนี ้มภีกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นมัชฌมิาของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

... บัดนี ้มภีกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นนวกาของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... บัดนี ้มอีบุาสก 

สาวกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤตพิรหมจรรย์๑ของเรา เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... 

บัดนี ้มอีบุาสกสาวก ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม๒ของเราเป็นผู ้

เฉียบแหลม ... บัดนี ้มอีบุาสกิาสาวกิา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤต ิ

พรหมจรรย์๓ของเราเป็นผูเ้ฉียบแหลม ... บัดนี ้มอีบุาสกิาสาวกิา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์

นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม๔ของเราเป็นผูเ้ฉียบแหลม จนุทะ บัดนี ้พรหมจรรยข์อง 

เราบรบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีจนประกาศไดด้ท่ัีวถงึ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  [๑๗๖] จนุทะ เทา่ทีม่ศีาสดาเกดิขึน้แลว้ในโลกในบัดนี ้เรายังไมเ่ห็นศาสดา 

อืน่แมผู้เ้ดยีวทีบ่รรลถุงึความเลศิดว้ยลาภและความเลศิดว้ยยศเหมอืนเราเลย อนึง่ 

เทา่ทีม่สีงฆห์รอืคณะเกดิขึน้แลว้ในโลกในบัดนี ้เรายังไมเ่ห็นสงฆ ์หรอื คณะอืน่แม ้

หมูเ่ดยีว ทีบ่รรลถุงึความเลศิดว้ยลาภและความเลศิดว้ยยศ เหมอืนภกิษุสงฆเ์ลย 

บคุคลเมือ่กลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึพรหมจรรยนั์น้ใดวา่ ‘พรหมจรรย ์สมบรูณ์ 

ดว้ยอาการทกุอยา่ง บรบิรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง ไมห่ยอ่น ไมย่ิง่ ศาสดากลา่วไวด้ ี

บรบิรูณ์ครบถว้น ศาสดาประกาศไวด้แีลว้’ บคุคลเมือ่กลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึ 

พรหมจรรยน์ีน่ั้นแลวา่ ‘พรหมจรรย ์สมบรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง บรบิรูณ์ดว้ย 

อาการทกุอยา่ง ไมห่ยอ่น ไมย่ิง่ ศาสดากลา่วไวด้ ีบรบิรูณ์ครบถว้น ศาสดา 

ประกาศไวด้แีลว้’ 

  จนุทะ ทราบวา่ อทุกดาบส รามบตุร กลา่วขอ้ความอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลเห็นอยู ่

ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ ถามวา่ ‘บคุคลเห็นอะไรอยู ่ชือ่วา่ไมเ่ห็น๕’ ตอบวา่ ‘บคุคลเห็นใบของ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เชน่ จติตคหบด ีหัตถกอาฬวกะ (ท.ีปา.อ. ๑๗๕/๑๐๐) 

๒ เชน่ จุลลอนาถบณิฑกิะ และมหาอนาถบณิฑกิะ (ท.ีปา.อ. ๑๗๕/๑๐๐) 

๓ เชน่ นันทมารดา (ท.ีปา.อ. ๑๗๕/๑๐๐) 

๔ เชน่ นางขชุชตุตรา (ท.ีปา.อ. ๑๗๕/๑๐๐) 

๕ ค าวา่ “บคุคลเห็นอะไรอยู ่ชือ่วา่ไมเ่ห็น” เป็นปัญหาทีอ่ทุกดาบส รามบตุรถามมหาชน เมือ่มหาชนตอบ 

   ไมไ่ด ้ทา่นจงึตอบเองวา่ คนเห็นมดีโกนชือ่วา่ไมเ่ห็นเพราะเห็นแตใ่บมดีโกนเทา่นัน้ แตไ่มเ่ห็นความคมของ 

   มดีโกน (ท.ีปา.อ. ๑๗๖/๑๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งพรหมจรรยท์ีไ่มบ่รบิรูณ์ เป็นตน้ 

มดีโกนทีล่ับดแีลว้ แตไ่มเ่ห็นคมของมดีโกนนัน้’ จนุทะ อทุกดาบส รามบตุรจงึ 

กลา่วขอ้ความนีว้า่ ‘บคุคลเห็นอยู ่ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ ขอ้ความทีอ่ทุกดาบส รามบตุร 

กลา่วนัน้ เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบา้น๑ เป็นของปถุชุน ไมเ่ป็นของพระอรยิะ 

ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์๒ เพราะหมายเอาเฉพาะมดีโกนเทา่นัน้ 

  จนุทะ ถา้บคุคลเมือ่กลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึค านัน้ใดวา่ ‘บคุคลเห็นอยู ่

ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ บคุคลเมือ่กลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึค านีนั้น้น่ันแลวา่ ‘บคุคลเห็นอยู ่

ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ ถามวา่ ‘บคุคลเห็นอะไรอยู ่ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ ตอบวา่ ‘พรหมจรรย ์

สมบรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง บรบิรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง ไมห่ยอ่น ไมย่ิง่ ศาสดา 

กลา่วไวด้ ีบรบิรูณ์ครบถว้น ศาสดาประกาศไวด้แีลว้’ ดว้ยเหตดุังนีแ้ล บคุคลจงึ 

ชือ่วา่เห็นพรหมจรรยนั์น้ ในพรหมจรรยน์ี ้ถา้บคุคลถอนสิง่นีอ้อกไปดว้ยคดิวา่ 

‘พรหมจรรยนั์น้ จะพงึบรสิทุธิก์วา่ ดว้ยวธิกีารนี้’ ดว้ยเหตดุังนีแ้ล บคุคลจงึชือ่วา่ 

ไมเ่ห็นพรหมจรรยนั์น้ ในพรหมจรรยน์ี ้ถา้บคุคลเพิม่ส ิง่นีเ้ขา้ไป ดว้ยคดิวา่ 

‘พรหมจรรยนั์น้ จะพงึบรบิรูณ์ขึน้ดว้ยวธิกีารนี้’ ดว้ยเหตดุังนีแ้ล บคุคลจงึชือ่วา่ไม ่

เห็นพรหมจรรยนั์น้ นีเ้รยีกวา่ ‘บคุคลเห็นอยู ่ชือ่วา่ไมเ่ห็น’ จนุทะ บคุคลเมือ่กลา่ว 

ใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึค านัน้ใดวา่ ‘พรหมจรรย ์สมบรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง ฯลฯ 

ศาสดาประกาศไวด้แีลว้’ บคุคลเมือ่กลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึค านีน่ั้นแลวา่ 

‘พรหมจรรย ์สมบรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง บรบิรูณ์ดว้ยอาการทกุอยา่ง ไมห่ยอ่น 

ไมย่ิง่ ศาสดากลา่วไวด้ ีบรบิรูณ์ครบถว้น ศาสดาประกาศไวด้แีลว้’ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นของชาวบา้น ในทีน่ีห้มายถงึเป็นขอ้ประพฤตปิฏบัิตขิองคนโง่ (ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๐/๑๐๐) 

๒ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์๓ อยา่ง คอื (๑) ทฏิฐธัมมกิัตถะ 

   (ประโยชนใ์นโลกนี)้ (๒) สัมปรายกิัตถะ (ประโยชนใ์นโลกหนา้) (๓) ปรมัตถะ (ประโยชนส์งูสดุคอืพระ 

   นพิพาน) (ท.ีปา.ฏกีา ๑๖๐/๑๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ธรรมทีค่วรสงัคายนา 

 

ธรรมทีค่วรสงัคายนา 

  [๑๗๗] จนุทะ เพราะเหตนัุน้ ธรรมทัง้หลายทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้เพือ่ความรูย้ ิง่ 

บรษัิททัง้หมดนัน้แหละ พงึพรอ้มเพรยีงกันประชมุ สอบทานอรรถกับอรรถ พยญัชนะ 

กับพยัญชนะในธรรมนัน้ แลว้พงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกัน เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมท ัง้หลายเราแสดงไวเ้พือ่ความรูย้ ิง่ บรษิทัท ัง้หมดน ัน่แหละพงึ 

พรอ้มเพรยีงกนั ประชุมสอบทานอรรถกบัอรรถ พยญัชนะกบัพยญัชนะแลว้ 

พงึสงัคายนากนั ไมพ่งึววิาทกนั เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ีต้ ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยู ่

ไดน้าน ขอ้น ัน้พงึเป็นไปเพือ่เก ือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

อนเุคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เก ือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนษุย ์

ท ัง้หลาย คอือะไร 

  คอื 

 

   ๑. สตปัิฏฐาน ๔  ๒. สมัมัปปธาน ๔ 

   ๓. อทิธบิาท ๔  ๔. อนิทรยี ์๕ 

   ๕. พละ ๕   ๖. โพชฌงค ์๗ 

   ๗. อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

 

  จนุทะ ธรรมทัง้หลายนีแ้ล เราแสดงไวแ้ลว้เพือ่ความรูย้ ิง่ บรษัิททัง้หมด 

น่ันแหละพงึพรอ้มเพรยีงกนัประชมุ สอบทานอรรถกบัอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ 

พงึสงัคายนากัน ไมพ่งึววิาทกัน เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ีต้ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน 

ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

วธิอีธบิายใหเ้ขา้ใจ 

 

วธิอีธบิายใหเ้ขา้ใจ 

  [๑๗๘] จนุทะ บรรดาเธอเหลา่นัน้ซึง่พรอ้มเพรยีงกนั ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

ศกึษาอยู ่เพือ่นพรหมจารรีปูหนึง่พงึกลา่วธรรมในสงฆ ์ในการกลา่วธรรมนัน้ หาก 

เธอทัง้หลายมคีวามคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีแ้ล รับอรรถนัน้แหละมาผดิ และยก 

พยัญชนะมาผดิ’ เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นเพือ่นพรหมจารนัีน้ 

ครัน้ไมช่ืน่ชม ไมค่ัดคา้นแลว้ พงึกลา่วกับเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้ ี

อาย ุระหวา่งพยัญชนะเหลา่นีก้ับพยัญชนะเหลา่นัน้ พยัญชนะเหลา่ไหนสมควรแก่ 

อรรถนีม้ากกวา่ ระหวา่งอรรถนีก้ับอรรถนัน้ อรรถไหนสมควรแกพ่ยัญชนะเหลา่นี้ 

มากกวา่’ ถา้เพือ่นพรหมจารรีปูนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพยัญชนะเหลา่นี้ 

ทีผ่มพดูแลว้เทา่นัน้ สมควรแกอ่รรถนีม้ากกวา่ อรรถนีท้ีผ่มพดูแลว้เทา่นัน้ สมควร 

แกพ่ยัญชนะเหลา่นีม้ากกวา่’ เธอทัง้หลายไมพ่งึชมเชย ไมพ่งึตอ่วา่เพือ่นพรหมจาร ี

รปูนัน้ ครัน้ไมช่มเชย ไมต่อ่วา่แลว้ พงึอธบิายใหเ้พือ่นพรหมจารรีปูนัน้เขา้ใจอยา่ง 

ถกูตอ้ง เพือ่ใครค่รวญอรรถนัน้และพยัญชนะเหลา่นัน้ 

  [๑๗๙] จนุทะ ถา้เพือ่นพรหมจารแีมร้ปูอืน่พงึกลา่วธรรมในสงฆ ์ในการ 

กลา่วธรรมนัน้ หากเธอทัง้หลายมคีวามคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีแ้ล รับอรรถมาผดิ 

แตย่กพยัญชนะมาถกู’ เธอทัง้หลายไมพ่งึชืน่ชม ไมพ่งึคัดคา้นเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้ 

ครัน้ไมช่ืน่ชม ไมค่ัดคา้นแลว้ พงึกลา่วกับเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้ ี

อาย ุระหวา่งอรรถนีก้ับอรรถนัน้ อรรถไหนสมควรแกพ่ยัญชนะเหลา่นีม้ากกวา่’ ถา้ 

เพือ่นพรหมจารรีปูนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อรรถนีท้ีผ่มพดูแลว้เทา่นัน้ สมควรแก ่

พยัญชนะเหลา่นีม้ากกวา่’ เธอทัง้หลายไมพ่งึชมเชย ไมพ่งึตอ่วา่เพือ่นพรหมจาร ี

รปูนัน้ ครัน้ไมช่มเชย ไมต่อ่วา่แลว้ พงึอธบิายใหเ้พือ่นพรหมจารรีปูนัน้เขา้ใจอยา่ง 

ถกูตอ้ง เพือ่ใครค่รวญอรรถนัน้ 

  [๑๘๐] จนุทะ ถา้เพือ่นพรหมจารแีมร้ปูอืน่ พงึกลา่วธรรมในสงฆ ์ในการ 

กลา่วธรรมนัน้ หากเธอทัง้หลายมคีวามคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีแ้ล รับอรรถมาด ี

แตย่กพยัญชนะมาผดิ’ เธอทัง้หลายไมพ่งึชืน่ชม ไมพ่งึคัดคา้นเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้ 

ครัน้ไมช่ืน่ชม ไมค่ัดคา้นแลว้ พงึกลา่วกับเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เหตแุหง่การอนุญาตปัจจัย 

อาย ุระหวา่งพยัญชนะเหลา่นีก้ับพยัญชนะเหลา่นัน้ พยัญชนะเหลา่ไหนสมควรแก ่

อรรถนีม้ากกวา่’ ถา้เพือ่นพรหมจารรีปูนัน้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พยัญชนะเหลา่นีท้ีผ่ม 

พดูแลว้เทา่นัน้ สมควรแกอ่รรถนีม้ากกวา่’ เธอทัง้หลายไมพ่งึชมเชย ไมพ่งึตอ่วา่ 

เพือ่นพรหมจารรีปูนัน้ ครัน้ไมช่มเชย ไมต่อ่วา่แลว้ พงึอธบิายใหเ้พือ่นพรหมจาร ี

รปูนัน้เขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง เพือ่ใครค่รวญพยัญชนะเหลา่นัน้ 

  [๑๘๑] จนุทะ ถา้เพือ่นพรหมจารแีมร้ปูอืน่ พงึกลา่วธรรมในสงฆ ์ในการ 

กลา่วธรรมนัน้ หากเธอทัง้หลายมคีวามคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีแ้ล รับอรรถ 

มาถกู และยกพยัญชนะมาถกู’ เธอทัง้หลายพงึชืน่ชม พงึอนุโมทนาภาษิตของ 

เพือ่นพรหมจารรีปูนัน้วา่ ‘ดแีลว้’ ครัน้ชืน่ชม อนุโมทนาภาษิตของเพือ่นพรหมจาร ี

รปูนัน้วา่ ‘ดแีลว้’ พงึกลา่วกับเพือ่นพรหมจารรีปูนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็น 

ลาภของพวกเรา พวกเราไดด้แีลว้ ทีพ่วกเราพบเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น ผูม้อีาย ุ

ผูเ้ขา้ถงึอรรถ ผูเ้ขา้ถงึพยัญชนะอยา่งนี้’ 

เหตแุหง่การอนญุาตปจัจยั 

  [๑๘๒] จนุทะ เราแสดงธรรมเพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุนั 

เทา่นัน้ก็หามไิด ้และแสดงธรรมเพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

เทา่นัน้ก็หามไิด ้แตเ่ราแสดงธรรมเพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

และเพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต เพราะฉะนัน้ เราอนุญาตจวีร 

แกเ่ธอทัง้หลาย ก็เพยีงเพือ่ป้องกันความหนาว ป้องกันความรอ้น ป้องกันสมัผัส 

แหง่เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย และเพยีงเพือ่ปกปิดอวยัวะ 

ทีน่่าละอาย เราอนุญาตบณิฑบาตแกเ่ธอทัง้หลาย ก็เพยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ดแ้หง่ 

กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์

ดว้ยคดิวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่ และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความด าเนนิไปแหง่กาย 

ความไมม่โีทษและความอยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา ดว้ยประการฉะนี้’ เราอนุญาตเสนาสนะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

สขุลัลกิานุโยค 

แกเ่ธอทัง้หลาย ก็เพยีงเพือ่ป้องกันความหนาว ป้องกันความรอ้น ป้องกันสมัผัส 

แหง่เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย เพือ่บรรเทาอันตรายทีเ่กดิ 

จากฤด ูและเพือ่ยนิดใีนการหลกีเรน้ เราอนุญาตคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ก็เพยีงเพือ่บรรเทาเวทนาอันเนือ่งมาจากอาพาธตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ เพือ่ 

ความไมล่ าบากเป็นอยา่งยิง่ 

สขุลัลกิานโุยค 

  [๑๘๓] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พวกสมณะ ศากยบตุรยดึถอืสขุลัลกิานุโยค๑อยู’่ เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีก้ับ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย สขุลัลกิานุโยค เป็น 

อยา่งไร เพราะสขุลัลกิานุโยค มมีากมายหลายอยา่งตา่ง ๆ กัน’ 

  จนุทะ สขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนี ้เป็นธรรมต า่ทราม เป็นของชาวบา้น 

เป็นของปถุชุน มใิชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สขุลัลกิานโุยค ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. คนพาลบางคนในโลกนี ้ฆา่สตัว ์ครัน้ฆา่แลว้ บ ารงุตนเองใหเ้ป็นสขุ 

       ใหม้คีวามเอบิอิม่๒ นีเ้ป็นสขุลัลกิานุโยคประการที ่๑ 

   ๒. คนพาลบางคนในโลกนี ้ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ครัน้ถอื 

       เอาแลว้บ ารงุตนเองใหเ้ป็นสขุ ใหม้คีวามเอบิอิม่ นีเ้ป็นสขุลัลกิานุโยค 

       ประการที ่๒ 

   ๓. คนพาลบางคนในโลกนี ้พดูเท็จ ครัน้พดูเท็จแลว้ บ ารงุตนเองให ้

       เป็นสขุ ใหม้คีวามเอบิอิม่ นีเ้ป็นสขุลัลกิานุโยคประการที ่๓ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุลัลกิานโุยค ในทีน่ีห้มายถงึการหมกมุน่ในการเสพสขุ (เป็นคตนิยิมอยา่งหนึง่ในปรัชญาอนิเดยี 

   เรยีกวา่ จารวาก เทยีบไดก้ับคตสิขุารมณ์ (hedonism) ของปรัชญาตะวันตก) (ท.ีปา.อ. ๑๘๓/๑๐๒) 

๒ ใหม้คีวามเอบิอ ิม่ ในทีน่ีห้มายถงึใหม้รีา่งกายอว้นทว้น (ท.ีปา.อ. ๑๘๓/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

สขุลัลกิานุโยค 

   ๔. คนพาลบางคนในโลกนี ้เอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ย 

       กามคณุ ๕ ประการ นีเ้ป็นสขุลัลกิานุโยคประการที ่๔ 

  จนุทะ สขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนี ้เป็นธรรมต า่ทราม เป็นของชาวบา้น 

เป็นของปถุชุน มใิชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอญัเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกสมณะ 

ศากยบตุร ยดึถอืสขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนีอ้ยู’่ เธอทัง้หลายพงึกลา่วกับอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกเหลา่นัน้วา่ ‘พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนีเ้ลย’ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ 

เมือ่กลา่วถงึเธอทัง้หลาย ก็ไมก่ลา่วใหถ้กูตอ้ง กลับกลา่วตูด่ว้ยค าทีไ่มม่จีรงิ ไมเ่ป็นจรงิ 

  [๑๘๔] จนุทะ สขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายโดย 

สว่นเดยีว เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่ 

นพิพาน 

  สขุลัลกิานโุยค ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดแลว้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรล ุ

       ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่นีเ้ป็น 

       สขุลัลกิานุโยคประการที ่๑ 

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่นีเ้ป็น 

       สขุลัลกิานุโยคประการที ่๒ 

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุ 

       ดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่นีเ้ป็นสขุัลลกิานุโยค 

       ประการที ่๓ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุ 

       บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่นีเ้ป็นสขุลัลกิานุโยคประการที ่๔ 

  สขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายโดยสว่นเดยีว เพือ่คลาย 

ก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

วา่ดว้ยอานสิงสข์องสขุลัลกิานุโยค 

  จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอญัเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวก 

สมณะ ศากยบตุร ยดึถอืสขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนีอ้ยู’่ เธอทัง้หลายพงึกลา่วกับ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้วา่ ‘ทา่นทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนี้’ อัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้ เมือ่กลา่วถงึเธอทัง้หลายก็กลา่วไดถ้กูตอ้ง มใิชก่ลา่วตูเ่ธอทัง้หลาย 

ดว้ยค าทีไ่มม่จีรงิ ไมเ่ป็นจรงิ 

วา่ดว้ยอานสิงสข์องสขุลัลกิานโุยค 

  [๑๘๕] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ก็ทา่นทัง้หลายยดึถอืสขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนีอ้ยู ่พงึหวงัผลไดเ้ทา่ไหร ่พงึหวงั 

อานสิงสไ์ดเ้ทา่ไหร’่ เธอทัง้หลายควรกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะ 

อยา่งนัน้วา่ ‘พวกเรายดึถอืสขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนีอ้ยู ่พงึหวงัไดผ้ล ๔ ประการ 

พงึหวงัไดอ้านสิงส ์๔ ประการ 

  ผล ๔ ประการ อานสิงส ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการ 

       สิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

       นีเ้ป็นผลประการที ่๑ อานสิงสป์ระการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุเป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะ 

       ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว ก็จะท าทีส่ดุ 

       แหง่ทกุขไ์ด ้นีเ้ป็นผลประการที ่๒ อานสิงสป์ระการที ่๒ 

   ๓. ภกิษุเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพาน 

       ในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี นีเ้ป็นผลประการที ่๓ อานสิงส ์

       ประการที ่๓ 

   ๔. ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้ป็นผลประการที ่๔ 

       อานสิงสป์ระการที ่๔ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พวกเรายดึถอืสขุลัลกิานุโยค ๔ ประการนีอ้ยู ่พงึหวงั 

ไดผ้ล ๔ ประการ พงึหวงัไดอ้านสิงส ์๔ ประการนีแ้ล’ 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นไปไดส้ าหรับพระขณีาสพ 

 

ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นไปไดส้ าหรบัพระขณีาสพ 

  [๑๘๖] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวก 

สมณะ ศากยบตุร มหีลกัการไมแ่น่นอนอยู’่ เธอทัง้หลายควรกลา่วอยา่งนีก้ับ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย หลักการทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคผูท้รงรู ้๑ทรงเห็น๒ เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงแสดงไว ้

บัญญัตไิวแ้กเ่หลา่สาวก เป็นหลักการทีเ่หลา่สาวกตอ้งไมล่ว่งละเมดิตลอดชวีติมอียู ่

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เสาเขือ่น หรอืเสาเหล็ก มรีากลกึ ปักไวด้แีลว้ ไมห่วัน่ไหว 

ไมส่ัน่สะเทอืน แมฉั้นใด หลักการทีพ่ระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงแสดงไว ้บัญญัตไิวแ้กเ่หลา่สาวก เป็นหลักการที ่

เหลา่สาวกตอ้งไมล่ว่งละเมดิตลอดชวีติ ฉันนัน้เหมอืนกัน ภกิษุใดเป็นพระอรหันต- 

ขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้๓ บรรล ุ

ประโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบได ้ภกิษุนัน้ 

ไมอ่าจประพฤตลิะเมดิฐานะ ๙ ประการ คอื 

   ๑. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจจงใจปลงชวีติสตัว ์

   ๒. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย 

   ๓. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจเสพเมถนุธรรม 

   ๔. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจพดูเท็จทัง้ทีรู่ ้

   ๕. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจสะสมบรโิภคกาม๔เหมอืนเมือ่เป็นคฤหัสถ ์

   ๖. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจล าเอยีงเพราะชอบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทรงรู ้ในทีน่ีห้มายถงึทรงรูด้ว้ยพระสัพพัญญตุญาณ (ท.ีปา.อ. ๑๘๖/๑๐๒) 

๒ ทรงเห็น ในทีน่ีห้มายถงึทรงเห็นดว้ยจักษุ ๕ คอื (๑) มังสจักข ุ(ตาเนือ้) (๒) ทพิพจักข ุ(ตาทพิย)์ 

   (๓) ปัญญาจักข ุ(ตาปัญญา) (๔) พทุธจักข ุ(ตาพระพทุธเจา้) (๕) สมันตจักข ุ(ตาเห็นรอบ) (ท.ีปา.อ. 

   ๑๘๖/๑๐๒) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๑๖ หนา้ ๘๗ ในเลม่นี ้

๔ กาม ในทีน่ีห้มายถงึทัง้วัตถกุามและกเิลสกาม (ท.ีปา.อ. ๑๘๖/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ปัญหาพยากรณ์ 

   ๗. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจล าเอยีงเพราะชงั 

   ๘. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจล าเอยีงเพราะหลง 

   ๙. ภกิษุขณีาสพไมอ่าจล าเอยีงเพราะกลัว 

  ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จ 

แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้ 

เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ไมอ่าจประพฤตลิะเมดิฐานะ ๙ ประการนีแ้ล๑ 

ปญัหาพยากรณ์ 

  [๑๘๗] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พระสมณโคดม ปรารภอดตีกาลยาวนานแลว้บัญญัตญิาณทัสสนะอันไมม่ขีอบเขตไว ้

แตห่าไดป้รารภอนาคตกาลยาวนานแลว้บัญญัตญิาณทัสสนะอันไมม่ขีอบเขตไวไ้ม่ 

ท าไมจงึกลา่วอยา่งนัน้ กลา่วอยา่งนัน้เพราะเหตไุร’ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ 

เขา้ใจญาณทัสสนะทีม่คีวามหมายอยา่งหนึง่วา่ ทรงบัญญัตริวมเขา้กับญาณทัสสนะ 

ทีม่คีวามหมายอกีอยา่งหนึง่เหมอืนคนโง ่ไมเ่ฉียบแหลมฉะนัน้ ตถาคตมสีตานุสาร-ิ 

ญาณ๒ ปรารภอดตีกาลยาวนานได ้คอื ตถาคตระลกึไดต้ลอดขอบเขตเทา่ทีป่ระสงค ์

และตถาคตมญีาณ๓ทีเ่กดิจากการตรัสรู ้ปรารภอนาคตกาลยาวนานไดว้า่ ‘ชาตนิี ้

เป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี’ แมถ้า้เรือ่งอดตี เป็นเรือ่งไมจ่รงิ ไมแ่ท ้

ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตไมพ่ยากรณ์เรือ่งอดตีนัน้ ถา้แมเ้รือ่งอดตี เป็น 

เรือ่งจรงิ แท ้แตไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตก็ไมพ่ยากรณ์เรือ่งอดตีนัน้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๗/๔๔๖ 

๒ สตานสุารญิาณ ในทีน่ีห้มายถงึปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ (ความหย่ังรูเ้ป็นเหตใุหร้ะลกึชาตไิด)้ (ท.ีปา.อ. 

   ๑๘๗/ ๑๐๓) 

๓ ญาณ หมายถงึมรรคญาณ ๔ คอื (๑) โสตาปัตตมิรรค (๒) สกทาคามมิรรค (๓) อนาคามมิรรค 

   (๔) อรหัตตมรรค (ท.ีปา.อ. ๑๘๗/๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ปัญหาพยากรณ์ 

ถา้แมเ้รือ่งอดตี เป็นเรือ่งจรงิ แท ้ทัง้ประกอบดว้ยประโยชน ์ในเรือ่งนัน้ตถาคต 

ก็รูจั้กกาลทีจ่ะพยากรณ์ปัญหานัน้ ถา้แมเ้รือ่งอนาคต เป็นเรือ่งไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ไม่ 

ประกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตก็ไมพ่ยากรณ์เรือ่งอนาคตนัน้ ถา้แมเ้รือ่งอนาคต 

เป็นเรือ่งจรงิ แท ้แตไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตก็ไมพ่ยากรณ์เรือ่ง 

อนาคตนัน้ ถา้แมเ้รือ่งอนาคต เป็นเรือ่งจรงิ แท ้ทัง้ประกอบดว้ยประโยชน ์ในเรือ่ง 

นัน้ตถาคตก็รูจั้กกาลทีจ่ะพยากรณ์ปัญหานัน้ ถา้แมเ้รือ่งปัจจบุัน เป็นเรือ่งไมจ่รงิ 

ไมแ่ท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตก็ไมพ่ยากรณ์เรือ่งปัจจบุันนัน้ ถา้แมเ้รือ่ง 

ปัจจบุัน เป็นเรือ่งจรงิ แท ้แตไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ตถาคตก็ไมพ่ยากรณ์เรือ่ง 

ปัจจบุันนัน้ ถา้แมเ้รือ่งปัจจบุัน เป็นเรือ่งจรงิ แท ้ทัง้ประกอบดว้ยประโยชน ์ในเรือ่งนัน้ 

ตถาคตก็รูจั้กกาลทีจ่ะพยากรณ์ปัญหานัน้ 

  [๑๘๘] จนุทะ ดว้ยเหตนุี ้เพราะตถาคตเป็นกาลวาที๑ ภตูวาที๒ อัตถวาที๓ 

ธัมมวาที๔ วนิยวาที๕ ในธรรมทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฉะนัน้ ชาวโลก 

จงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตตรัสรูรู้ปทีไ่ดเ้ห็น๖ เสยีงทีไ่ดฟั้ง๗ อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ๘ ธรรมารมณ ์

ทีรู่แ้จง้๙ ทีช่าวโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาลวาท ีหมายถงึตรัสในเวลาเหมาะสม (ข.ุจู.อ. ๘๓/๖๔) 

๒ ภตูวาท ีหมายถงึตรัสสภาวะทีเ่ป็นจรงิ (ข.ุจู.อ. ๘๓/๖๔) 

๓ อตัถวาท ีหมายถงึตรัสปรมัตถนพิพาน (ข.ุจู.อ. ๘๓/๖๔) 

๔ ธมัมวาท ีหมายถงึตรัสถงึมรรคธรรมและผลธรรม (ข.ุจู.อ. ๘๓/๖๔) 

๕ วนิยวาท ีหมายถงึตรัสถงึวนัิยทีม่กีารส ารวมเป็นตน้ (ข.ุจู.อ. ๘๓/๖๔) 

๖ รปูทีไ่ดเ้ห็น หมายถงึรปูายตนะ (อายตนะคอืรปู) (ท.ีปา.อ. ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๗ เสยีงทีไ่ดฟ้งั หมายถงึสัททายตนะ (อายตนะคอืเสยีง) (ท.ีปา.อ. ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๘ อารมณท์ีไ่ดท้ราบ หมายถงึคันธายตนะ (อายตนะคอืกลิน่) รสายตนะ (อายตนะคอืรส) โผฏฐัพพายตนะ 

   (อายตนะคอืโผฏฐัพพะ) เพราะเป็นสภาวะทีบ่คุคลถงึแลว้จงึก าหนดได ้(ท.ีปา.อ. ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๓/ ๓๐๑) 

๙ ธรรมารมณท์ีรู่แ้จง้ หมายถงึธรรมารมณ์มสีขุและทกุขเ์ป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/ 

   ๓๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งทีไ่มท่รงพยากรณ ์

สมณพรามณ์ เทวดาและมนุษย ์บรรล ุแสวงหา ตรองตามดว้ยใจทัง้หมด ฉะนัน้ ชาว 

โลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในราตรใีด ปรนิพิพานดว้ย 

อนุปาทเิสสนพิพานธาตใุนราตรใีด ในระหวา่งนี ้ยอ่มภาษิต กลา่ว แสดงค าใด 

ค านัน้ทัง้หมดเป็นจรงิอยา่งนัน้แล ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ ฉะนัน้ ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตกลา่วอยา่งใดก็ท าอยา่งนัน้ ท าอยา่งใดก็กลา่วอยา่งนัน้ ตถาคต 

กลา่วอยา่งใดก็ท าอยา่งนัน้ ท าอยา่งใดก็กลา่วอยา่งนัน้ ดว้ยประการฉะนี้ ฉะนัน้ 

ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตเป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้เผยแผอ่ านาจไปใน 

โลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย ์ฉะนัน้ ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

เร ือ่งทีไ่มท่รงพยากรณ์ 

  [๑๘๙] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคต๑เกดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ กระนัน้หรอื’ เธอทัง้หลาย 

พงึกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘พระผูม้พีระภาคมไิด ้

ทรงพยากรณ์ไวแ้มอ้ยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ กระนัน้หรอื’ เธอทัง้หลายพงึกลา่ว 

อยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘พระผูม้พีระภาคมไิดท้รง 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต เป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

เรือ่งทีไ่มท่รงพยากรณ ์

พยากรณ์ไวแ้มอ้ยา่งนี้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ กระนัน้หรอื’ เธอทัง้หลาย 

พงึกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘พระผูม้พีระภาคมไิด ้

ทรงพยากรณ์ไวแ้มอ้ยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี นี้ 

เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ กระนัน้ 

หรอื’ เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ 

‘พระผูม้พีระภาคมไิดท้รงพยากรณ์ไวแ้มอ้ยา่งนี้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เพราะเหตไุร พระ 

สมณโคดมจงึไมท่รงพยากรณ์เรือ่งนัน้’ เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘เพราะเรือ่งนัน้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์๑ ไมป่ระกอบ 

ดว้ยธรรม๒ ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้ของพรหมจรรย์๓ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็น 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์๒ อย่าง คอื (๑) ทฏิฐธัมมกิัตถะ 

   (ประโยชนใ์นโลกนี)้ (๒) สัมปรายกิัตถะ(ประโยชนใ์นโลกหนา้) (ท.ีปา.อ. ๑๘๙/๑๐๕) 

๒ ไมป่ระกอบดว้ยธรรม ในทีน่ีห้มายถงึไมป่ระกอบดว้ยโลกตุตรธรรม ๙ (ท.ีปา.อ. ๑๘๙/๑๐๕) 

๓ ไมใ่ชจ่ดุเร ิม่ตน้ของพรหมจรรย ์คอื ไมใ่ชเ่บือ้งตน้แหง่ศาสนพรหมจรรยท์ัง้สิน้ทีร่วบรวมไตรสกิขา 

   (ท.ีปา.อ. ๑๘๙/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

ไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน ฉะนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึมไิดท้รง 

พยากรณ์เรือ่งนัน้ไว ้

เร ือ่งทีท่รงพยากรณ์ 

  [๑๙๐] จนุทะ เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ก็พระ 

สมณโคดมทรงพยากรณ์เรือ่งอะไรเลา่’ เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีก้ับอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่ ‘นีท้กุข’์ พระผูม้ ี

พระภาคทรงพยากรณ์วา่ ‘นีท้กุขสมทัุย’ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่ ‘นีท้กุขนโิรธ’ 

พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่ ‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เพราะเหตไุร พระ 

สมณโคดมจงึทรงพยากรณ์เรือ่งนัน้ไว’้ เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีก้ับพวกอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้วา่ ‘เพราะเรือ่งนัน้ประกอบดว้ยประโยชน ์ประกอบดว้ย 

ธรรม เป็นจดุเริม่ตน้ของพรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน ฉะนัน้ พระผูม้พีระภาค 

จงึทรงพยากรณ์เรือ่งนัน้ไว’้ 

ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

  [๑๙๑] จนุทะ เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี๑แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ทัง้ทีค่วรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ ในเรือ่งนัน้ยังมอีะไรอกีเลา่ทีเ่รา 

ไมไ่ดพ้ยากรณ์แกเ่ธอทัง้หลาย เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

แกเ่ธอทัง้หลาย ทัง้ทีค่วรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ ในเรือ่งนัน้ยังมอีะไรอกีเลา่ 

ทีเ่ราไมไ่ดพ้ยากรณ์แกเ่ธอทัง้หลาย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี ไดแ้ก ่ปพุพันตกัปปิกทฏิฐ ิ๑๘ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๘-๗๓/ 

   ๑๑-๓๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

  เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตีแกเ่ธอท ัง้หลาย ท ัง้ที ่

ควรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ คอือะไร 

  คอื 

   ๑. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลก๑เทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๒. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๓. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกทัง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๔. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกจะวา่เทีย่งก็มใิช ่จะวา่ไมเ่ทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ 

   ๕. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกมตีนเองเป็นตัวการ๒ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตัตาและโลก แยกอธบิายไดด้ังนี ้ค าวา่ อตัตา และ โลก มคีวามหมาย ๕ นัย คอื 

   นัยที ่๑ ทัง้ อัตตา และโลก หมายถงึขันธ ์๕ คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 

   นัยที ่๒ อัตตา หมายถงึอหังการวัตถ ุหรอืเหตใุหเ้กดิมานะวา่เป็นเรา โลก หมายถงึมมังการวัตถุ คอืเหต ุ

    ใหเ้กดิตัณหาว่าเป็นของเรา 

   นัยที ่๓ อัตตา หมายถงึตนเอง โลก หมายถงึผูอ้ ืน่ 

   นัยที ่๔ อัตตา หมายถงึขันธใ์ดขันธห์นึง่ ในอปุาทานขันธ ์๕ โลก หมายถงึสิง่อืน่นอกจากขันธ ์๕ 

   นัยที ่๕ อัตตา หมายถงึขันธสันดานทีม่วีญิญาณ โลก หมายถงึขันธสันดานทีไ่มม่วีญิญาณ 

   ค าว่า “อตัตาและโลกเทีย่ง” ในทีน่ีท้รงมุง่แสดงสสัสตวาทะ ๔ ประการ สว่นค าว่า “อตัตาและโลก 

   ไมเ่ทีย่ง” ทรงมุง่แสดงอจุเฉทวาทะ ๗ ประการ (ข.ุอ.ุอ. ๕๕/๓๖๙) 

๒ เป็นตวัการ แปลจากบาลวีา่ “สย กโต” ในทีน่ีห้มายถงึลัทธสิยังการ (ลัทธสิยังการ เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ 

   ลัทธอิัตตการ) หมายถงึลัทธทิีเ่ชือ่วา่ ตนเป็นตัวการ คอื เป็นผูส้รา้งอัตตาและโลกขึน้เอง (ข.ุอ.ุอ. ๕๖/๓๗๑) 

   หมายถงึพวกอธจิจสมปุปันนวาทะ คอืลัทธทิีเ่ชือ่วา่อัตตาและโลกเกดิขึน้ไดเ้อง มไิดอ้าศัยเหตอุะไร เป็น 

   ลัทธปิฏเิสธทัง้ลัทธสิยังการ และลัทธปิรังการ (ผูอ้ ืน่เป็นตัวการ) พวกอธจิจสมปุปันนวาทะนี้ เรยีกอกีชือ่ 

   หนึง่วา่ อเหตกุวาทะ (ข.ุอ.ุอ. ๕๕-๕๖/๓๗๐-๓๗๒) และด ูส .น.ิ (แปล) ๑๖/๑๗/๒๗-๒๘, ส .น.ิอ. ๒/๑๗/๔๐ 

   ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

   ๖. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกมผีูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๗. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกมทัีง้ตนเองเป็นตัวการและผูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๘. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       และโลกเกดิขึน้ไดเ้อง จะวา่ตนเองเป็นตัวการก็มใิช ่จะวา่ผูอ้ ืน่เป็น 

       ตัวการก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๙. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขเ์ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๐. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขไ์มเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๑. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขทั์ง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๒. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขจ์ะวา่เทีย่งก็มใิช ่จะวา่ไมเ่ทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๓. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขม์ตีนเองเป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๔. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขม์ผีูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๕. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขม์ทัีง้ตนเองเป็นตัวการและผูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

          ๑๖. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘สขุและทกุขเ์กดิขึน้เอง จะวา่ตนเองเป็นตัวการก็มใิช ่จะวา่ผูอ้ ืน่ 

       เป็นตัวการก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’           

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

  [๑๙๒] ๑. จนุทะ บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด 

       ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง นีเ้ทา่นัน้ 

       จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้แลว้ 

       กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นกลา่วค าวา่ ‘อัตตา 

       และโลกเทีย่ง’ ใชไ่หม และสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่วค าใด 

       อยา่งนีว้า่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราไมย่อมรับค านัน้ 

       ของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสตัว ์

       แตล่ะพวก ๆ มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีแ้ตกตา่งกัน เราไมเ่ห็นผูท้ี่ 

       เสมอกับเราในเรือ่งบัญญัติ๑แมน้ี ้ผูท้ีเ่หนอืกวา่เราจะมแีตท่ีไ่หน 

       ความจรงิ เราเทา่นัน้เป็นผูเ้หนอืกวา่ใครในบัญญัต ิคอื อธบิัญญัต ิ

  [๑๙๓] ๒. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ ฯลฯ 

   ๓. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกทัง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๔. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกจะวา่เทีย่งก็มใิช ่จะวา่ 

       ไมเ่ทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๕. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมตีนเองเป็นตัวการ 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บญัญตั ิม ี๒ อยา่ง คอื(๑) บัญญัต ิ(๒) อธบัิญญัต ิบญัญตั ิหมายถงึทฏิฐบัิญญัต ิอธบิญัญตั ิหมายถงึ 

   ขันธบัญญัต ิธาตุบัญญัต ิอายตนบัญญัต ิอนิทรยิบัญญัต ิสัจจบัญญัต ิและบคุคลบัญญัต ิในทีน่ีห้มายเอา 

   ทัง้บัญญัตแิละอธบัิญญัต ิ(ท.ีปา.อ. ๑๙๒/๑๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี 

   ๖. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมผีูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้ 

       จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๗. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมทัีง้ตนเองเป็นตัวการและ 

       ผูอ้ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๘. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเกดิขึน้ไดเ้อง จะวา่ตน 

       เองเป็นตัวการก็มใิช ่จะวา่ผูอ้ ืน่เป็นตัวการก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๙. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขเ์ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๐. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขไ์มเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๑. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขทั์ง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้ 

       จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๒. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขจ์ะวา่เทีย่งก็มใิช ่จะวา่ไม ่

       เทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๓. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขม์ตีนเองเป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๔. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขม์ผีูอ้ ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้ 

       จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

         ๑๕. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขม์ทัีง้ตนเองเป็นตัวการและ 

       ผูอ้ืน่เป็นตัวการ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

         ๑๖. บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะ 

       อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขเ์กดิขึน้ไดเ้อง จะวา่ตนเอง 

       เป็นตัวการก็มใิช ่จะวา่ผูอ้ ืน่เป็นตัวการก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นกลา่วค าวา่ ‘สขุและทกุขเ์กดิขึน้ไดเ้อง 

       จะวา่ตนเองเป็นตัวการก็มใิช ่จะวา่ผูอ้ ืน่เป็นตัวการก็มใิช’่ ใชไ่หม 

       และสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่วค าใดอยา่งนีว้า่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราไมย่อมรับค านัน้ของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสตัวแ์ตล่ะพวก ๆ มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้ 

       แตกตา่งกัน เราไมเ่ห็นผูท้ีเ่สมอกับเราในเรือ่งบัญญัตแิมน้ี ้ผูท้ี ่

       เหนอืกวา่เราจะมแีตท่ีไ่หน ความจรงิ เราเทา่นัน้เป็นผูเ้หนอืกวา่ 

       ใครในบัญญัต ิคอื อธบิัญญัต ิ

  จนุทะ เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตีเหลา่นีแ้ลแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ทัง้ทีค่วรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ ในเรือ่งนัน้ ยังมอีะไรอกีเลา่ทีเ่รา 

ไมพ่ยากรณ์แกเ่ธอทัง้หลาย 

ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

  [๑๙๔] เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต๑แกเ่ธอ 

ท ัง้หลาย ท ัง้ทีค่วรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ คอือะไร ในเรือ่งนัน้ ยังมอีะไร 

อกีเลา่ ทีเ่ราไมไ่ดพ้ยากรณ์แกเ่ธอทัง้หลาย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต ไดแ้กอ่ปรันตกัปปิกทฏิฐ ิ๔๔ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๗๔-๑๐๔/ 

   ๓๐-๓๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

  คอื 

   ๑. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ทีม่รีปู ยั่งยนื๑หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๒. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ทีไ่มม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

       ฯลฯ 

   ๓. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยัง่ยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๔. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       จะวา่มรีปูก็มใิช ่จะวา่ไมม่รีปูก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๕. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ทีม่สีญัญา ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

       ฯลฯ 

   ๖. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ทีไ่มม่สีญัญา ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๗. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       จะวา่มสีญัญาก็มใิช ่จะวา่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๘. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

       ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ย ัง่ยนื แปลจากค าว่า อโรค อรรถกถาอธบิายวา่ นจฺิจ แปลว่า เทีย่ง ย่ังยนื คงที ่เพราะไมแ่ตกดับไป 

   (ท.ีส.ีอ. ๗๖-๗๗/๑๐๙, ท.ีส.ีฏกีา ๗๖-๗๗/๒๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

   ๑. จนุทะ บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด 

       ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาทีม่รีปู ยัง่ยนื หลังจาก 

       ตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราเขา้ไปหาสมณ- 

       พราหมณ์เหลา่นัน้แลว้ถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่น 

       กลา่วค าวา่ ‘อัตตาทีม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้’ ใชไ่หม และ 

       สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่วค าใดอยา่งนีว้า่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราไมย่อมรับค านัน้ของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสตัวแ์ตล่ะพวก ๆ มคีวามเขา้ใจใน 

       เรือ่งนีแ้ตกตา่งกัน เราไมเ่ห็นผูท้ีเ่สมอกับเราในเรือ่งบัญญัต ิ

       แมน้ี ้ผูท้ีเ่หนอืกวา่เราจะมแีตท่ีไ่หน ความจรงิเราเทา่นัน้เป็นผู ้

       เหนอืกวา่ใครในบัญญัต ิคอื อธบิัญญัต ิ

  [๑๙๕] ๒. จนุทะ บรรดาสมณพรหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด 

       ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาทีไ่มม่รีปู ยั่งยนื 

       หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๓. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิย่างนีว้า่ 

       ‘อัตตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้ 

       จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๔. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘อัตตาจะวา่มรีปูก็มใิช ่จะวา่ไมม่รีปูก็มใิช ่ยั่งยนื หลังจาก 

       ตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๕. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘อัตตาทีม่สีญัญา ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

   ๖. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘อัตตาทีไ่มม่สีญัญา ยั่งยนื หลังจากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๗. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘อัตตาจะวา่มสีญัญาก็มใิช ่จะวา่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ยั่งยนื หลัง 

       จากตายแลว้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ๘. มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

       ‘อัตตายอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

       แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นกลา่วค าวา่ 

       ‘อัตตายอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้’ 

       ใชไ่หม และสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไดก้ลา่วค าใดอยา่งนีว้า่ 

       ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราไมย่อมรับค านัน้ของสมณ- 

       พราหมณ์เหลา่นัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสตัวแ์ตล่ะพวก ๆ 

       มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้แตกตา่งกัน เราไมเ่ห็นผูท้ีเ่สมอกับเราในเรือ่ง 

       บัญญัตแิมน้ี ้ผูท้ีเ่หนอืกวา่เราจะมแีตท่ีไ่หน ความจรงิ เราเทา่นัน้ 

       เป็นผูเ้หนอืกวา่ใครในบัญญัต ิคอื อธบิัญญัต ิ

  จนุทะ เราไดพ้ยากรณ์ทฏิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคตเหลา่นีแ้ล แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ทัง้ทีค่วรพยากรณ์และไมค่วรพยากรณ์ ในเรือ่งนัน้ยังมอีะไรอกีเลา่ ทีเ่ราไม่ 

ไดพ้ยากรณ์แกเ่ธอทัง้หลาย 

  [๑๙๖] จนุทะ เราแสดง บัญญัตสิตปัิฏฐาน ๔ ประการไว ้อยา่งนี ้ก็เพือ่ละ 

เพือ่กา้วลว่งทฏิฐนิสิยัอันสหรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตีเหลา่นี ้และทฏิฐนิสิยัอันสหรคต 

ดว้ยขนัธส์ว่นอนาคตเหลา่นี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๖. ปาสาทกิสตูร] 

ทฎิฐนิสิยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  เราแสดง บัญญัตสิตปัิฏฐาน ๔ ประการไว ้อยา่งนี้ ก็เพือ่ละ เพือ่กา้วลว่ง 

ทฏิฐนิสิยัอันสหรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตีเหลา่นี ้และทฏิฐนิสิยัอันสหรคตดว้ยขนัธส์ว่น 

อนาคตเหลา่นี ้

  [๑๙๗] ในเวลานัน้ ทา่นพระอปุวาณะ ยนืถวายงานพัดอยูเ่บือ้งพระปฤษฎางค ์

ของพระผูม้พีระภาค ทา่นพระอปุวาณะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “น่าอัศจรรย ์

จรงิ ไมเ่คยปรากฏ พระพทุธเจา้ขา้ ธรรมบรรยายนี้น่าเลือ่มใสนัก ธรรมบรรยายนี้ 

น่าเลือ่มใสยิง่นัก พระพทุธเจา้ขา้ ธรรมบรรยายนีช้ ือ่อะไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อปุวาณะ เธอจงจ าธรรมบรรยายนีไ้วเ้ถดิวา่ ‘ชือ่ 

ปาสาทกิะ’ ดว้ยเหตดุังวา่มานี้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอปุวาณะมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

ปาสาทกิสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

วา่ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

 

๗. ลกัขณสูตร 

วา่ดว้ยลกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

  [๑๙๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุทัง้หลายทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

ดังนีว้า่ 

  [๑๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย มหาบรุษุทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะมหาบรุุษ ๓๒๑ ประการ 

มคีตเิพยีง ๒ อยา่งเทา่นัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะ มพีระราชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ 

       ประการ คอื (๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณีแกว้ 

       (๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแกว้ มพีระราชโอรส 

       มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรี- 

       กษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม ไมต่อ้ง 

       ใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้สัตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาครเป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

       สมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก 

  [๒๐๐] ภกิษุทัง้หลาย มหาบรุษุทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

อะไรบา้ง จงึมคีต ิ๒ อยา่งเทา่นัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ 

   ๒. ถา้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

       สมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก 
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๔-๓๕/๑๖-๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

วา่ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

  คอื มหาบรุษุในโลกนี ้

   ๑. มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกัน ขอ้ทีม่หาบรุษุมฝ่ีาพระบาทราบเสมอกันนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

   ๒. พืน้ฝ่าพระบาททัง้สองของมหาบรุษุ มจัีกรซึง่มกี าขา้งละ ๑,๐๐๐ ซี ่

       มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง ขอ้ทีพ่ืน้ฝ่าพระบาท 

       ทัง้สองของมหาบรุษุมจัีกรซึง่มกี าขา้งละ ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และ 

       มสีว่นประกอบครบทกุอยา่งนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

   ๓. มสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไป ขอ้ทีม่หาบรุษุมสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไปนี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

   ๔. มพีระองคลุยีาว ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระองคลุยีาวนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุษุ 

   ๕. มพีระหัตถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระหัตถแ์ละพระ 

       บาทออ่นนุ่มนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

   ๖. ฝ่าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกันเป็นรปูตาขา่ย 

       ขอ้ทีม่หาบรุษุมฝ่ีาพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกัน 

       เป็นรปูตาขา่ยนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

   ๗. มขีอ้พระบาทสงู ขอ้ทีม่หาบรุษุมขีอ้พระบาทสงูนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุษุ 

   ๘. มพีระชงฆเ์รยีวดจุแขง้เนือ้ทราย ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระชงฆเ์รยีวดจุแขง้ 

       เนือ้ทรายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

   ๙. เมือ่ประทับยนื ไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุดว้ย 

       ฝ่าพระหัตถทั์ง้สองได ้ขอ้ทีม่หาบรุษุเมือ่ประทับยนืไมต่อ้งนอ้มพระองค ์

       ลงก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุดว้ยฝ่าพระหัตถทั์ง้สองไดน้ี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๑๐. มพีระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝัก ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝักนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

วา่ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

         ๑๑. มพีระฉวสีทีอง คอืคลา้ยทองค า ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระฉวสีทีอง คอื 

       คลา้ยทองค านี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๑๒. มพีระฉวลีะเอยีด จนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายได ้ขอ้ทีม่หา- 

       บรุษุมพีระฉวลีะเอยีดจนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายไดน้ี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๑๓. มพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีว ขอ้ทีม่หาบรุษุ 

       มพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีวนี ้เป็นลักษณะ 

         มหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๑๔. มพีระโลมชาตปิลายงอนขึน้ คอื พระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวาดัง 

       กณุฑลสคีรามเขม้ดังดอกอัญชนั ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระโลมชาตปิลาย 

       งอนขึน้ คอืพระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวาดังกณุฑลสคีรามเขม้ 

       ดังดอกอัญชนันี ้เป็นลกัษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๑๕. มพีระวรกายตัง้ตรงดจุกายพรหม ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระวรกายตัง้ตรง 

       ดจุกายพรหมนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๑๖. มพีระมังสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์ ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระมังสะใน 

       ที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์นี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๑๗. มพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหี ์ขอ้ที ่

       มหาบรุษุมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหีน์ี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๑๘. มรีอ่งพระปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกัน ขอ้ทีม่หาบรุษุมรีอ่งพระปฤษฎางค ์

        เต็มเสมอกันนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๑๙. มพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร พระวรกายสงู 

       เทา่กับ ๑ วา ของพระองค ์๑ วาของพระองคเ์ทา่กับสว่นสงูพระ 

       วรกาย ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ 

       ตน้ไทร พระวรกายสงูเทา่กับ ๑ วาของพระองค ์๑ วาของพระองค ์

       เทา่กับสว่นสงูพระวรกายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุุษของมหาบรุษุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

วา่ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

         ๒๐. มลี าพระศอกลมเทา่กันตลอด ขอ้ทีม่หาบรุษุมลี าพระศอกลมเทา่กัน 

       ตลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๒๑. มเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ีขอ้ทีม่หาบรุษุมเีสน้ประสาท 

       รับรสพระกระยาหารไดด้นีี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๒. มพีระหนุดจุคางราชสหี ์ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระหนุดจุคางราชสหีน์ี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๓. มพีระทนต ์๔๐ ซี ่ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระทนต ์๔๐ ซีน่ี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุษุของมหาบรุุษ 

         ๒๔. มพีระทนตเ์รยีบเสมอกัน ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระทนตเ์รยีบเสมอกันนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๕. มพีระทนตไ์มห่า่งกัน ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระทนตไ์มห่า่งกันนี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๖. มพีระเขีย้วแกว้ขาวงาม ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระเขีย้วแกว้ขาวงามนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๗. มพีระชวิหาใหญย่าว ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระชวิหาใหญย่าวนี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๘. มพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนกการเวก ขอ้ที ่

       มหาบรุษุมพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนกการเวกนี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๒๙. มดีวงพระเนตรด าสนทิ ขอ้ทีม่หาบรุษุมดีวงพระเนตรด าสนทินี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุ 

         ๓๐. มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด ขอ้ทีม่หาบรุษุมดีวง 

       พระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของ 

       มหาบรุษุ 

         ๓๑. มพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนนุ่น ขอ้ทีม่หาบรุษุ 

       มพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนนุ่นนี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุษุของมหาบรุุษ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑. ลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 

         ๓๒. มพีระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์ขอ้ทีม่หาบรุษุมพีระเศยีร 

       ดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตรน์ี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษ 

  ภกิษุทัง้หลาย มหาบรุษุทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการนี้ 

จงึมคีตเิพยีง ๒ อยา่งเทา่นัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ 

   ๒. ถา้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

           สมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ถงึพวกฤๅษีภายนอก ก็อาจจ าลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการนี ้

ของมหาบรุษุได ้แตฤ่ๅษีเหลา่นัน้ไมท่ราบวา่ ‘เพราะมหาบรุษุทรงท ากรรมนีจ้งึได ้

ลักษณะนี’้ 

๑. ลกัษณะพระบาทราบเสมอกนั 

  [๒๐๑] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น๑ ก าเนดิกอ่น๒ ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยส์มาทานในกศุลธรรม๓ สมาทานมั่นคงในกายสจุรติ(ประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

ในวจสีจุรติ(ประพฤตชิอบดว้ยวาจา) ในมโนสจุรติ(ประพฤตชิอบดว้ยใจ) ในการ 

จ าแนกทาน ในการสมาทานศลี ในการรักษาอโุบสถ ในความเกือ้กลูมารดา 

ในความเกือ้กลูบดิา ในความเกือ้กลูสมณะ ในความเกือ้กลูพราหมณ์ ในความ 

ประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู และในกศุลธรรม๔อันยิง่อืน่ ๆ อกี เพราะ 

ตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท ากรรมนัน้ใหไ้พบลูยแ์ลว้ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ครอบง าเทพเหลา่อืน่ในเทวโลกนัน้ดว้ยฐานะ ๑๐ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชาตกิอ่น ภพกอ่น หมายถงึชาตทิีเ่คยเกดิมากอ่น (ท.ีปา.อ. ๒๐๑/๑๐๘) 

๒ ก าเนดิกอ่น หมายถงึทีอ่ยูอ่าศัยในชาตกิอ่น (ท.ีปา.อ. ๒๐๑/๑๐๘) 

๓ กศุลธรรม หมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ท.ีปา.อ. ๒๐๑/๑๐๙) 

๔ กศุลธรรมอนัยิง่ มคีวามหมายตอ่ไปนี ้คอื (๑) กามาวจรกศุล (๒) รปูาวจรกศุล (๓) อรปูาวจรกศุล 

   (๔) สาวกบารมญีาณ (๕) ปัจเจกโพธญิาณ (๖) สัพพัญญตุญาณ ในทีน่ีห้มายถงึสัพพัญญตุญาณ (ท.ีปา. 

   อ. ๒๐๑/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑. ลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 

คอื อายทุพิย ์วรรณะทพิย ์สขุทพิย ์ยศทพิย ์ความเป็นใหญท่พิย ์รปูทพิย ์เสยีง 

ทพิย ์กลิน่ทพิย ์รสทพิย ์โผฏฐัพพะทพิย ์จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็น 

อยา่งนี้๑ จงึไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกันขณะเหยยีบลง 

พืน้ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ยกฝ่าพระบาทขึน้ก็ยังเสมอกัน ขณะจดฝ่าพระบาทลง 

ทกุสว่นก็แตะพืน้พรอ้มกัน 

  [๒๐๒] มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็น 

พระเจา้จักรพรรด ิผูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ 

มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ มอีาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ย 

แกว้ ๗ ประการ คอื (๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณีแกว้ 

(๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแกว้ มพีระราชโอรสมากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์

ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้ทรงชนะ 

โดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาครเป็น 

ขอบเขต ไมม่เีสาเขือ่น ไมม่เีขตหมาย ไมม่รัีว้หนาม มั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ ปลอดภัย 

สงบ ไรเ้สีย้นหนาม เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชา ไมม่มีนุษย ์

คนใดทีเ่ป็นขา้ศกึศตัรขูม่ได ้เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้อนึง่ ถา้ 

มหาบรุษุออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลส 

ในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะไมม่ขีา้ศกึ 

ศัตรภูายในหรอืภายนอก คอื ราคะ โทสะ หรอืโมหะ หรอืสมณพราหมณ์ เทพ 

มาร พรหม ใคร ๆ ในโลกนีจ้ะพงึขม่ได ้เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่ว 

มานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีแ้ลว้ 

  [๒๐๓] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธใ์นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้หมายถงึมาเกดิเป็นมนุษย ์คอื เจา้ชายสทิธัตถะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑. ลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 

    “มหาบรุษุทรงยนิดใีนสจัจะ๑ ในธรรม๒ 

   ในการฝึก๓ ในความส ารวม๔ ในความสะอาด๕ 

   ในศลีทีเ่ป็นอาลัย ในอโุบสถกรรม 

   ในความไมเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลาย ในกรรมอันไมส่าหัส 

   ทรงสมาทานมั่น ทรงประพฤตอิยา่งรอบคอบ 

    เพราะกรรมนัน้ มหาบรุษุจงึไปสูโ่ลกทพิย ์

   เสวยสขุและสมบัตทิีน่่าเพลดิเพลนิยนิด ี

   จตุจิากโลกทพิยแ์ลว้ เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ทรงเหยยีบปฐพดีว้ยพระบาททัง้สองอันราบเสมอกัน 

    พวกพราหมณ์ผูท้ านายลักษณะมาประชมุกันท านายวา่ 

   ‘พระกมุารนี ้มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกัน 

   เป็นคฤหัสถ ์หรอืบรรพชติก็ไมม่ใีครขม่ได ้

   พระลักษณะนัน้เป็นนมิติสอ่งความนัน้ 

    พระกมุารนี ้เมือ่อยูค่รองเรอืน ไมม่ใีครขม่ได ้

   มแีตค่รอบง าพวกปรปักษ์ เหลา่ขา้ศกึศัตรขูม่มไิด ้

   ใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษยใ์นโลกนี ้หาขม่ไดไ้ม่ 

   เพราะผลแหง่กรรมนัน้ 

    ถา้พระกมุารผูม้พีระลกัษณะเชน่นัน้ 

   ทรงออกผนวช ทรงยนิดใีนเนกขมัมฉันทะ 

   จะมพีระปรชีาเห็นแจง้ เป็นอัครบคุคล 

   ไมม่ใีคร ๆ ขม่ไดแ้น่นอน เป็นผูส้งูสดุกวา่นรชน’ 

   นีเ้ป็นธรรมดาของพระกมุารนัน้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สจัจะ ในทีน่ีห้มายถงึค าสัตย ์(ท.ีปา.อ. ๒๐๓/๑๑๒) 

๒ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ท.ีปา.อ. ๒๐๓/๑๑๒) 

๓ การฝึก ในทีน่ีห้มายถงึการฝึกอนิทรยี ์(ท.ีปา.อ. ๒๐๓/๑๑๒) 

๔ ความส ารวม ในทีน่ีห้มายถงึความส ารวมในศลี (ท.ีปา.อ. ๒๐๓/๑๑๒) 

๕ ความสะอาด ในทีน่ีห้มายถงึสจุรติ ๓ ประการ คอื (๑) กายสจุรติ (ประพฤตชิอบดว้ยกาย) (๒) วจสีจุรติ 

   (ประพฤตชิอบดว้ยวาจา) (๓) มโนสจุรติ (ประพฤตชิอบดว้ยใจ) (ท.ีปา.อ. ๒๐๓/๑๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒. ลักษณะของจักรบนพืน้ฝ่าพระบาท 

 

๒. ลกัษณะของจกัรบนพืน้พระบาท 

  [๒๐๔] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยไ์ดน้ าความสขุมาใหแ้กค่นหมูม่าก บรรเทาภัยคอืความหวาดกลัวและความ 

หวาดสะดุง้ จัดการรักษาป้องกันคุม้ครองอยา่งเป็นธรรมและใหท้านพรอ้มทัง้ของที่ 

เป็นบรวิาร เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท าใหก้รรมนัน้ไพบลูยแ์ลว้ 

หลังจากตายแลว้ ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ตถาคตครอบง าเทพเหลา่อืน่ใน 

เทวโลกนัน้ดว้ยฐานะ ๑๐ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ 

ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื พืน้ฝ่าพระบาททัง้สองมจัีกรซึง่มกี าขา้งละ ๑,๐๐๐ ซี ่

มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่งและจัดวางไวใ้นต าแหน่งทีเ่หมาะสม 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชา จะทรงมบีรวิาร 

มาก คอื มพีราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์

แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐ ีกมุารเป็นบรวิาร 

เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้อนึง่ ถา้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูไ้มม่กีเิลสในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะ 

ทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงมบีรวิารมาก คอื มภีกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพเ์ป็นบรวิาร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้ 

จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๐๕] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเคยเป็นมนุษยใ์นชาตกิอ่น ๆ 

   น าความสขุมาใหแ้กค่นหมูม่าก 

   บรรเทาภัยคอืความหวาดกลัวและความหวาดสะดุง้ 

   ขวนขวายในการคุม้ครองรักษาป้องกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓-๕. ลักษณะสน้พระบาทยืน่ยาวออกไปเป็นตน้ 

    เพราะกรรมนัน้ มหาบรุษุจงึเสด็จเขา้ไปสูโ่ลกทพิย ์

   เสวยความสขุและสมบัตอินัน่าเพลดิเพลนิยนิด ี

   ครัน้จตุจิากโลกทพิยแ์ลว้เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ทรงไดล้ายจักรทัง้หลายทีฝ่่าพระบาททัง้สอง 

   มกี าขา้งละ ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง โดยรอบ 

    พวกพราหมณ์ผูท้ านายลักษณะ 

   มาประชมุกันแลว้ เห็นพระกมุารมลีักษณะ 

   อันเกดิแตบ่ญุเป็นรอ้ย ๆ แลว้ท านายวา่ 

   ‘พระกมุารนีจั้กมบีรวิาร จักย า่ยศีัตร ู

   เพราะจักรทัง้หลายมกีงโดยรอบอยา่งนัน้ 

    ถา้พระกมุารนัน้ไมท่รงออกผนวช 

   จะหมนุจักรใหเ้ป็นไปและปกครองแผน่ดนิ 

   จะมกีษัตรยิผ์ูม้ยีศมากตดิตามหอ้มลอ้มพระองค ์

    ถา้ทรงออกผนวชจะ ทรงยนิดใีนเนกขมัมฉันทะ 

   จะมพีระปรชีาเห็นแจง้ 

   พวกเทพ มนุษย ์อสรู ทา้วสกักะ ยักษ์ 

   คนธรรพ ์นาค นก และสตัวส์ีเ่ทา้จะแวดลอ้ม 

   พระองคผ์ูม้ยีศมาก ผูม้เีทพและมนุษยบ์ชูาไมม่ใีครยิง่กวา่” 

๓-๕. ลกัษณะสน้พระบาทยืน่ยาวออกไปเป็นตน้๑ 

  [๒๐๖] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ มคีวามละอาย 

มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูแกส่รรพสตัวอ์ยู ่เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนู 

กรรมนัน้ ท าใหก้รรมนัน้ไพบลูยแ์ลว้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ 

ไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๓ ประการนี ้คอื (๑) มสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไป (๒) มพีระ 

องคลุยีาว (๓) มพีระวรกายตัง้ตรงดจุกายพรหม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๓,๔,๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓-๕. ลักษณะสน้พระบาทยืน่ยาวออกไปเป็นตน้ 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๓ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืน จะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะม ี

พระชนมายยุนื ด ารงอยูน่าน ทรงรักษาพระชนมายไุวไ้ดน้าน ไมม่ขีา้ศกึศัตรทูีเ่ป็น 

มนุษยค์นใดสามารถปลงพระชนมชพีในระหวา่งได ้เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดัง 

กลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้ จะมพีระ 

ชนมายยุนื ด ารงอยูน่าน ทรงรักษาพระชนมายไุวไ้ดน้าน ไมม่ขีา้ศกึศัตรทูีเ่ป็น 

สมณะ พราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกสามารถปลงพระชนมชพีใน 

ระหวา่ง๑ได ้เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

เนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๐๗] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุทรงทราบวา่การฆา่สตัวเ์ป็นภัยแกต่น 

   ไดเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวอ์ืน่ 

   แลว้ไดเ้สด็จไปสูส่วรรค ์เพราะกรรมทีเ่ป็นสจุรตินัน้ 

   เสวยวบิากอันเป็นผลแหง่กรรมทีท่รงท าดแีลว้ 

   จตุแิลว้เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ไดล้ักษณะ ๓ ประการในโลกนี ้คอื 

   (๑) มสีน้พระบาทสมสว่นยืน่ยาวออกไป 

   (๒) มพีระวรกายเกดิด ีงดงามตัง้ตรงดจุกายพรหม 

   มทีรวดทรงด ีสมสว่นแลดหูนุ่มเสมอ 

   (๓) มพีระองคลุอีอ่นนุ่มยาว 

    พระชนกเป็นตน้ ทรงบ ารงุพระกมุาร 

   ใหม้พีระชนมายยุนืยาว 

   เพราะพระองคส์มบรูณ์ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓ ประการ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในระหวา่ง ในทีน่ีห้มายถงึชว่งเวลาตัง้แตป่ฏสินธ(ิเกดิ) จนถงึจุต ิ(ดับ) (ท.ีปา.อ. ๒๐๖/๑๑๕, ท.ีปา.ฏกีา 

   ๒๐๖/๑๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๖. ลักษณะพระมังสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์ 

    ถา้พระกมุารทรงครองเรอืน 

   ก็จะมพีระชนมายยุนืยาว 

   ถา้ออกผนวชก็จะใหพ้ระชนมายยุนืยาวกวา่นัน้ 

   เพือ่ใหม้คีวามช านาญในการเจรญิอทิธบิาท 

   นัน้เป็นนมิติแหง่ความเป็นผูม้พีระชนมายยุนืยาว ดว้ยประการฉะนี้” 

๖. ลกัษณะพระมงัสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์๑ 

  [๒๐๘] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยใ์หข้องทีค่วรเคีย้ว ของทีค่วรบรโิภค ของทีค่วรลิม้ ของทีค่วรชมิ น ้าทีค่วรดืม่ 

อันประณีตและมรีสอรอ่ย เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท าใหก้รรม 

นัน้ไพบลูยแ์ลว้ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ฯลฯ จตุจิาก 

เทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้จงึไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระมังสะ 

ในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์ พระมังสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์ ไดแ้ก ่ทีห่ลังพระหัตถ ์

ทัง้สองมพีระมังสะพนูเต็ม ทีห่ลังพระบาททัง้สองมพีระมังสะพนูเต็ม ทีจ่ะงอยบา่ 

ทัง้สองมพีระมังสะพนูเต็ม ทีล่ าพระศอมพีระมังสะพนูเต็ม 

  มหาบรุษุทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรด ิ

ฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชา จะทรงไดข้องทีค่วรเคีย้ว 

ของทีค่วรบรโิภค ของทีค่วรลิม้ ของทีค่วรชมิ น ้าทีค่วรดืม่ อันประณีต มรีสอรอ่ย 

เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดข้องทีค่วรเคีย้ว ของทีค่วรบรโิภค ของทีค่วรลิม้ ของ 

ทีค่วรชมิ น ้าทีค่วรดืม่ อันประณีต มรีสอรอ่ย เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ 

ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๐๙] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ ๑๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๗-๘. ลักษณะพระหัตถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม 

    “มหาบรุษุเป็นผูใ้หข้องทีค่วรเคีย้ว 

   ของทีค่วรบรโิภค ของทีค่วรลิม้ 

   ของทีค่วรชมิ และน ้าทีค่วรดืม่ มรีสอันเลศิ 

    เพราะกรรมทีเ่ป็นสจุรตินัน้ มหาบรุษุนัน้ 

   จงึบันเทงิยิง่ตลอดกาลนานในสวนนันทวัน 

   เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ทรงไดพ้ระมังสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์ 

   ไดฝ่้าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทออ่นนุ่ม 

    บัณฑติผูฉ้ลาดในพยัญชนะและนมิติ 

   ท านายมหาบรุษุนัน้วา่ 

   เป็นผูไ้ดข้องควรเคีย้ว ของควรบรโิภคอันมรีส 

    ลักษณะนีใ้ชว่า่จะบง่บอกถงึการไดข้องควรเคีย้ว 

   ของควรบรโิภค เฉพาะเมือ่มหาบรุษุเป็นคฤหัสถเ์ทา่นัน้ 

   แมเ้มือ่ทรงออกผนวช 

   ก็จะไดข้องควรเคีย้วของควรบรโิภคนัน้เหมอืนกัน 

    บัณฑติทัง้หลายท านายมหาบรุษุผูไ้ดข้องควรเคีย้ว 

   ของควรบรโิภคทีม่รีสอันเลศิวา่ พระองค ์

   จะเป็นผูต้ัดกเิลสเครือ่งผกูพันของคฤหัสถทั์ง้ปวงได”้ 

๗-๘. ลกัษณะพระหตัถแ์ละพระบาทออ่นนุม่ 

และมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกนัเป็นรปูตาขา่ย๑ 

  [๒๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยส์งเคราะหป์ระชาชนดว้ยสงัคหวตัถ ุ๔ คอื (๑) ทาน (การให)้ (๒) เปยยวชัชะ 

(วาจาเป็นทีรั่ก) (๓) อัตถจรยิา (การประพฤตปิระโยชน)์ (๔) สมานัตตตา (การวางตน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๕,๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๗-๘. ลักษณะพระหัตถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม 

สม า่เสมอ) เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท าใหก้รรมนัน้ไพบลูยแ์ลว้ 

หลังจากตายแลว้ ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ 

มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ จงึไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๒ ประการนี ้คอื (๑) มพีระหัตถแ์ละ 

พระบาทออ่นนุ่ม (๒) มฝ่ีาพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกนัเป็น 

รปูตาขา่ย 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะม ี

บรวิารชน อันพระองคส์งเคราะหแ์ลว้เป็นอยา่งด ีบรวิารชน คอื พราหมณ์ คหบด ี

ชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ 

อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐ ีกมุารอันพระองคส์งเคราะหแ์ลว้เป็นอยา่งด ีเมือ่เป็น 

พระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็น 

พระพทุธเจา้จะทรงมบีรวิารชน อันพระองคส์งเคราะหแ์ลว้เป็นอยา่งด ีบรวิารชน คอื 

ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์อันพระองค ์

สงเคราะหแ์ลว้เป็นอยา่งด ีเมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๑๑] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุทรงกระท า 

   และประพฤตสิงัคหธรรมอยา่งดแีกค่นหมูม่าก 

   คอื (๑) ทาน (๒) เปยยวัชชะ๑ 

   (๓) อัตถจรยิา (๔) สมานัตตตา 

   ไปสูส่วรรคด์ว้ยคณุทีใ่คร ๆ ดหูมิน่ไมไ่ด ้

   จตุจิากสวรรคแ์ลว้เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ก็เป็นพระกมุารยังหนุ่มแน่น งดงาม 

   ทรงไดพ้ระหตัถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บาลเีป็นปิยวาทติะ แปลว่า การกลา่ววาจาเป็นทีร่ัก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๙-๑๐. ลักษณะขอ้พระบาทสงูและพระโลมชาตมิปีลายงอนขึน้ 

   ทีฝ่่าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาท 

   มเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกนัเป็นรปูตาขา่ย 

   งามอยา่งยิง่ เลอเลศิ และน่าชม 

    ถา้พระองคค์รอบครองแผน่ดนินี้ 

   ก็จะมบีรวิารอันพระองคต์รวจตรา และสงเคราะหด์ ี

   ตรัสวาจาเป็นทีรั่ก 

   แสวงหาผลประโยชนเ์กือ้กลูและความสขุให ้

   ทรงประพฤตคิณุงามความดทีีพ่ระองคโ์ปรดยิง่ 

    ถา้พระองคท์รงละการบรโิภคกามทัง้ปวง 

   เป็นพระชนิสหี ์ตรัสธรรมกถาแกป่ระชมุชน 

   ชนทัง้หลายก็จะสนองพระด ารัสของพระองค ์

   เลือ่มใสยิง่นัก ครัน้ฟังธรรมแลว้ 

   ยอ่มจะพากันประพฤตธิรรมสมควรแกธ่รรม” 

๙-๑๐. ลกัษณะขอ้พระบาทสงูและพระโลมชาตมิปีลายงอนขึน้๑ 

  [๒๑๒] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์ป็นผูก้ลา่ววาจาประกอบดว้ยประโยชน ์ประกอบดว้ยธรรม แนะน าคน 

หมูม่าก เป็นผูน้ าประโยชนแ์ละความสขุมาใหแ้กส่ตัวทั์ง้หลาย เป็นผูบ้ชูาธรรมเป็น 

ปกต ิเพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท าใหก้รรมนัน้ไพบลูย ์ฯลฯ 

จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้จงึไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๒ ประการนี ้

คอื (๑) มขีอ้พระบาทสงู (๒) มพีระโลมชาตมิปีลายงอนขึน้ 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชา 

จะเป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประมขุ เป็นผูส้งูสดุ เป็นผูด้กีวา่หมูช่นผูบ้รโิภคกาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๗,๑๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๙-๑๐. ลักษณะขอ้พระบาทสงูและพระโลมชาตมิปีลายงอนขึน้ 

เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้ จะเป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประมขุ เป็นผูส้งูสดุ เป็นผูด้ ี

กวา่สรรพสตัว ์เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

เนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๑๓] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “ในชาตกิอ่น มหาบรุษุ 

   เมือ่จะกลา่วแสดงวาจาอันประกอบดว้ยประโยชน์ 

   และประกอบดว้ยธรรม แกค่นหมูม่าก 

   จงึเป็นผูน้ าประโยชนแ์ละความสขุมาใหแ้กส่ตัวทั์ง้หลาย 

   เป็นผูไ้มต่ระหนี ่ไดเ้สยีสละบชูาธรรมแลว้ 

    พระองคไ์ปสูส่คุต ิบันเทงิอยูใ่นสคุตนัิน้ 

   เพราะกรรมทีเ่ป็นสจุรตินัน้ 

   เสด็จมาในโลกนีอ้กี ไดพ้ระลักษณะ ๒ ประการ 

   อันเป็นเครือ่งหมายแหง่ความเป็นประมขุสงูสดุ 

    มหาบรุษุนัน้มพีระโลมชาตมิปีลายงอนขึน้ 

   และมขีอ้พระบาทไดส้ดัสว่นอยา่งด ี

   มพีระมังสะและพระโลหติเต็ม 

   หอ่หุม้ดว้ยพระตจะ และมพีระชานุสว่นบนสงา่งาม 

    มหาบรุษุผูม้ลีักษณะเชน่นัน้ 

   ถา้อยูค่รองเรอืน จะถงึความเป็นผูเ้ลศิกวา่พวกทีบ่รโิภคกาม 

   ไมม่ใีคร ๆ ยิง่กวา่ พระองคจ์ะทรงครอบครองท่ัวทัง้ชมพทูวปี 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๑. ลักษณะพระชงฆเ์รยีวดจุแข็งเนือ้ทราย 

    อนึง่ ถา้พระองคท์รงออกผนวช 

   ก็จะทรงมพีระวริยิะไมย่อ่หยอ่น 

   ถงึความเป็นผูเ้ลศิกวา่สตัวทั์ง้ปวง 

   ไมม่ใีคร ๆ ยิง่กวา่พระองค ์

   ทรงครอบครองโลกทัง้ปวงอยู”่ 

๑๑. ลกัษณะพระชงฆเ์รยีวดจุแขง้เนือ้ทราย๑ 

  [๒๑๔] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์ป็นผูต้ัง้ใจสอนศลิปะ๒ วชิา๓ จรณะ๔ หรอืกรรม๕ โดยประสงคว์า่ ท าอยา่งไร 

ชนทัง้หลายนีพ้งึรูไ้ดเ้ร็ว พงึปฏบิัตไิดเ้ร็ว ไมพ่งึล าบากนาน เพราะตถาคตไดท้ า 

สัง่สม ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้จงึไดล้ักษณะมหาบรุษุนี้ 

คอื มพีระชงฆเ์รยีวดังแขง้เนือ้ทราย 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืน จะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดพ้าหนะ 

อันคูค่วรแกพ่ระราชา ซึง่เป็นองคป์ระกอบแหง่ขบวนทัพของพระราชา เครือ่ง 

ราชปูโภคอันสมควรแกพ่ระราชาโดยพลัน เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ 

ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดปั้จจัยอันควร 

แกส่มณะ อันเป็นองคข์องสมณะ และเครือ่งสมณูปโภคอันควรแกส่มณะโดยพลัน 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความ 

นีไ้วแ้ลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๘ 

๒ ศลิปะ หมายถงึวชิาชพีม ี๒ อยา่ง คอื (๑) ศลิปะสามัญมชีา่งสาน ชา่งหมอ้ ชา่งหกู เป็นตน้ (๒) ศลิปะ 

   อยา่งสงูมชีา่งลวดลาย นักค านวณดว้ยวธิกีารนับนิว้ (มทุทา) และนักค านวณดว้ยวธิคีดิในใจ (คณนา) 

   (ท.ีปา.อ. ๒๑๔/๑๒๐) 

๓ วชิา ในทีน่ีห้มายถงึวชิาหลายหลากมวีชิาหมองู เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๒๑๔/๑๒๐) 

๔ จรณะ ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ ศลี ๑๐ หรอืปาฏโิมกขสังวรศลี (ท.ีปา.อ. ๒๑๔/๑๒๐) 

๕ กรรม ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาหย่ังรูค้วามทีส่ัตวม์กีรรมเป็นของตน (ท.ีปา.ฏกีา ๒๑๔/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๑. ลักษณะพระชงฆเ์รยีวดจุแข็งเนือ้ทราย 

  [๒๑๕] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุทรงปรารถนาอยูว่า่ 

   ‘ท าอยา่งไร ชนทัง้หลายจะพงึรู ้

   ในเรือ่งศลิปะ ในเรือ่งวชิา ในเรือ่งจรณะ 

   ในเรือ่งกรรมไดอ้ยา่งแจม่ชดัโดยพลัน’ 

   ศลิปะเป็นตน้ใดทีไ่มเ่ป็นไปเพือ่ความเดอืดรอ้นแกใ่คร ๆ 

   จะทรงบอกศลิปะเป็นตน้นัน้ทันท ี

   ดว้ยทรงหวงัวา่ ‘เขาจะไมต่อ้งล าบากนาน’ 

    เพราะทรงท ากศุลธรรม มคีวามสขุเป็นก าไรนัน้แลว้ 

   จงึทรงไดพ้ระชงฆเ์ป็นทีพ่งึใจ 

   กลมไดส้ดัสว่น งดงามเรยีวไปตามล าดับ 

   มพีระโลมชาตปิลายงอนขึน้ 

   และมพีระตจะอันละเอยีดหอ่หุม้แลว้ 

    บัณฑติทัง้หลาย กลา่วถงึมหาบรุษุนัน้วา่ 

   ‘มพีระชงฆเ์รยีวดจุแขง้เนื้อทราย’ 

   และกลา่วถงึลักษณะแหง่คณุสมบัตใินเรือ่งนีไ้วทั้นทวีา่ 

    ‘ถา้มหาบรุษุนีไ้มท่รงออกผนวช 

   จะไดส้ ิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา 

   อันสมควรแกก่ารครองเรอืนทันท ี

   แตถ่า้มหาบรุษุเชน่นัน้ทรงออกผนวช 

   ทรงยนิดใีนเนกขมัมฉันทะ มพีระปรชีาเห็นแจง้ 

   มพีระวริยิะไมย่อ่หยอ่น 

   จะทรงไดส้ ิง่ทีเ่หมาะทีค่วรทันท”ี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๒. ลักษณะพระฉวลีะเอยีด 

 

๑๒. ลกัษณะพระฉวลีะเอยีด๑ 

  [๒๑๖] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยไ์ดเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์ แลว้ซกัถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อะไรเป็นกศุล 

อะไรเป็นอกศุล อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเกีย่วขอ้ง อะไรไมค่วรเกีย่วขอ้ง 

อะไรทีข่า้พเจา้ท าอยูพ่งึเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่อะไรที่ 

ขา้พเจา้ท าอยูพ่งึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ เพราะตถาคตไดท้ า 

สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ท าใหก้รรมนัน้ไพบลูยแ์ลว้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ 

มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระฉวลีะเอยีด จนละอองธลุ ี

ไมอ่าจตดิพระวรกายได ้

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะมปัีญญามาก 

บรรดากามโภคบีคุคล ไมม่ผีูใ้ดผูห้นึง่มปัีญญาเสมอ หรอืมปัีญญาประเสรฐิกวา่พระองค ์

เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงมปัีญญามาก ทรงมปัีญญากวา้งขวาง ทรงมปัีญญา 

รา่เรงิ ทรงมปัีญญาแลน่ไป ทรงมปัีญญาเฉียบแหลม ทรงมปัีญญาช าแรกกเิลส 

บรรดาสรรพสตัวไ์มม่ผีูใ้ดผูห้นึง่มปัีญญาเสมอ หรอืมปัีญญาประเสรฐิกวา่พระองค ์

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนี ้

ไวแ้ลว้ 

  [๒๑๗] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเคยเป็นมนุษยใ์นชาตกิอ่น ๆ 

   ประสงคจ์ะรูท่ั้วถงึ จงึเขา้ไปหาบรรพชติ 

   สอบถาม ตัง้ใจฟังดว้ยด ีมุง่ประโยชน์ 

   ไตรต่รองเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๓. ลักษณะพระฉวสีทีอง 

   อบุัตเิป็นมนุษย ์มพีระฉวลีะเอยีด 

   เพราะกรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ไดปั้ญญา 

    บัณฑติผูฉ้ลาดในลางและนมิติ 

   ท านายวา่ “พระกมุารเชน่นี ้

   จะทรงหยั่งรูอ้รรถอันลุม่ลกึแลว้ 

    ถา้มหาบรุษุผูม้ลีักษณะเชน่นัน้ 

   ไมท่รงออกผนวชก็จะหมนุจักรใหเ้ป็นไป 

   ปกครองแผน่ดนิในการสัง่สอนสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

   และในการก าหนดรู ้ไมม่ใีครประเสรฐิหรอืเสมอเทา่พระองค ์

    ถา้มหาบรุษุผูม้ลีักษณะเชน่นัน้ทรงออกผนวช 

   ทรงยนิดใีนเนกขมัมฉันทะ 

   จะมพีระปรชีาเห็นแจง้ 

   ทรงไดพ้ระปัญญาอันพเิศษอันยอดเยีย่ม บรรลพุระโพธญิาณ 

   มพีระปัญญาประเสรฐิกวา้งขวางดังแผน่ดนิ” 

๑๓. ลกัษณะพระฉวสีทีอง๑ 

  [๒๑๘] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ไมม่คีวามโกรธ๒ ไมม่คีวามแคน้ใจ แมจ้ะถกูวา่กลา่วอยา่งรนุแรงก็ไมข่ัดเคอืง 

ไมโ่กรธ ไมพ่ยาบาท ไมจ่องลา้งจองผลาญ ไมส่ าแดงความโกรธ ความคดิ 

ประทษุรา้ย และความเสยีใจใหป้รากฏ และเป็นผูใ้หเ้ครือ่งลาด มเีนือ้ดอีอ่นนุ่ม 

และใหผ้า้หม่ ทีเ่ป็นผา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพล 

เนือ้ด ีเพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ 

มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระฉวสีทีอง คอื คลา้ยทองค า 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๑ 

๒ ไมม่คีวามโกรธ ในทีน่ีไ้มไ่ดห้มายถงึละความโกรธไดเ้ด็ดขาดดว้ยอนาคามมิรรค แตห่มายถงึสามารถ 

   บรรเทาความโกรธทีเ่กดิขึน้ไดเ้ร็วพลัน (ท.ีปา.อ. ๒๑๘/๑๒๔, ท.ีปา.ฏกีา ๒๑๘/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๓. ลักษณะพระฉวสีทีอง 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดเ้ครือ่งลาด 

เนือ้ดอีอ่นนุ่ม และไดผ้า้หม่ ทีเ่ป็นผา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนื้อด ี

และผา้กัมพลเนือ้ด ีเมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระ 

พทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดเ้ครือ่งลาดเนือ้ดอีอ่นนุ่ม และ 

ไดผ้า้หม่ทีเ่ป็นผา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพลเนือ้ด ีเมือ่ 

เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๑๙] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุทรงอธษิฐานความไมโ่กรธ 

   และไดใ้หท้าน คอื ผา้เป็นอันมากลว้นแตเ่นือ้ด ี

   มสีงีดงาม ด ารงอยูใ่นภพกอ่น ๆ 

   ทรงเสยีสละ เหมอืนฝนตกท่ัวแผน่ดนิ 

   ครัน้ทรงท ากศุลกรรมนัน้แลว้ 

   จตุจิากโลกมนุษย ์ไปเกดิในเทวโลก 

   เสวยวบิากอันเป็นผลกรรมทีท่รงท าไวด้ ี

   มพีระฉวคีลา้ยทอง ปกครองหมูเ่ทพในเทวโลก 

   ดจุพระอนิทรผ์ูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาฉะนัน้ 

    ถา้ทรงครองเรอืน ไมป่รารถนาทีจ่ะทรงออกผนวช 

   ก็จะทรงครอบครองแผน่ดนิกวา้งใหญ่ 

   ปกครองประชาชนในแผน่ดนินี้ 

   ทรงไดพ้ระฉวทีีล่ะเอยีด 

   งดงามและไมม่มีลทนิพรอ้มทัง้รัตนะ ๗ ประการ 

    ถา้ทรงออกผนวชก็จะไดผ้า้นุ่งและผา้หม่อยา่งด ี

   และทรงไดรั้บประโยชน ์

   เสวยผลกรรมทีท่รงกระท าไวใ้นภพกอ่น 

   ไมม่คีวามหมดสิน้ไปแหง่ผลกรรมทีพ่ระองคท์รงท าไวเ้ลย” 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๔. ลักษณะพระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝัก 

 

๑๔. ลกัษณะพระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝกั๑ 

  [๒๒๐] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์เป็นผูน้ าพวกญาต ิมติรสหาย ผูม้ใีจด ีทีห่ายไปนาน จากกันไปนาน ใหก้ลับ 

มาพบกัน คอื น ามารดาใหพ้บกับบตุร น าบตุรใหพ้บกับมารดา น าบดิาใหพ้บ 

กับบตุร น าบตุรใหพ้บกับบดิา น าพีช่ายนอ้งชายใหพ้บกับพีช่ายนอ้งชาย น าพีช่าย 

นอ้งชายใหพ้บกับพีส่าวนอ้งสาว น าพีส่าวนอ้งสาวใหพ้บกับพีช่ายนอ้งชาย น าพีส่าว 

นอ้งสาวใหพ้บกับพีส่าวนอ้งสาว ครัน้ท าใหพ้บกันแลว้ก็ไดรั้บความชืน่ชม เพราะ 

ตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็น 

อยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝัก 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะมพีระโอรส 

มาก มพีระราชโอรสมากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็น 

วรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงมพีระอรยิสาวกมาก 

พระอรยิสาวกของพระองคม์จี านวนหลายพัน เป็นผูแ้กลว้กลา้ มคีวามเพยีรเป็น 

คณุสมบัต ิก าจัดเสนา(กเิลส)เสยีได ้เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๒๑] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเป็นมนุษยใ์นชาตกิอ่น ๆ 

   ไดท้รงน าพวกญาต ิมติร 

   ทีห่ายไปนาน จากกันไปนานใหม้าพบกัน 

   ครัน้ทรงท าใหพ้บกันแลว้ก็ไดรั้บความชืน่ชม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๕-๑๖. ลักษณะพระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร 

    เพราะกศุลกรรมนัน้ พระองคจ์งึเขา้ไปสูโ่ลกทพิย ์

   เสวยความสขุและสมบัตเิป็นทีเ่พลดิเพลนิและยนิด ี

   จตุจิากเทวโลกแลว้เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ไดอ้งคาพยพ คอื พระคยุหฐาน 

   ทีค่วรปกปิดดว้ยผา้ เรน้อยูใ่นฝัก 

    มหาบรุษุเชน่นัน้มพีระโอรสมาก 

   พระโอรสของพระองคม์ากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์

   เป็นผูแ้กลว้กลา้ เป็นวรีบรุุษ สามารถใหศ้ัตรพูา่ยไป 

   ใหปี้ตเิกดิ และทลูถอ้ยค าน่ารัก 

   แกม่หาบรุษุทีย่ังทรงเป็นคฤหัสถ ์

    เมือ่มหาบรุษุทรงออกผนวชบ าเพ็ญพรต 

   จะมพีระสาวกมากกวา่นัน้ 

   ลว้นแตด่ าเนนิตามพระพทุธพจน ์

   ลักษณะนัน้ยอ่มบง่บอกถงึพระคยุหฐาน 

   ทีเ่รน้อยูใ่นฝักของมหาบรุษุ 

   ไมว่า่จะเป็นคฤหัสถ ์หรอืบรรพชติ” 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

๑๕-๑๖. ลกัษณะพระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร 

และเมือ่ประทบัยนืไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ลบูคล าถงึพระชานุ 

ดว้ยฝ่าพระหตัถท์ ัง้สองได้๑ 

  [๒๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์มือ่ตรวจดมูหาชนทีค่วรสงเคราะห ์ยอ่มรูจั้กชนทีเ่ทา่เทยีมกัน รูจั้กตนเอง 

รูจั้กฐานะของบคุคล รูจั้กความแตกตา่งของบคุคล หยั่งทราบวา่บคุคลนีค้วรกบัสิง่นี ้
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๙,๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๕-๑๖. ลักษณะพระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร 

บคุคลนีค้วรกับสิง่นี ้แลว้ท าใหเ้หมาะกับความแตกตา่งในฐานะนัน้ ๆ ในกาลกอ่น 

เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสู ่

ความเป็นอยา่งนี ้จงึไดล้ักษณะมหาบรุุษ ๒ ประการนี ้คอื (๑) มพีระวรกายเป็น 

ปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร (๒) เมือ่ประทับยนืไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ทรง 

ลบูคล าถงึพระชานุ ดว้ยฝ่าพระหัตถทั์ง้สองได ้

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะ 

ทรงเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มอีปุกรณ์น่าปลืม้ใจ 

มาก มทีรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก มพีระคลังเต็มบรบิรูณ์ เมือ่เป็นพระราชาจะทรง 

ไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะ 

ทรงเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก พระองคจ์ะทรงมทีรัพยเ์หลา่นี ้คอื 

สทัธาธนะ (ทรัพยค์อืศรัทธา) สลีธนะ (ทรัพยค์อืศลี) หริธินะ (ทรัพยค์อืหริ)ิ โอตตัปปธนะ 

(ทรัพยค์อืโอตตัปปะ) สตุธนะ (ทรัพยค์อืสตุะ) จาคธนะ (ทรัพยค์อืจาคะ) ปัญญาธนะ 

(ทรัพยค์อืปัญญา) เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๒๓] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเมือ่ตรวจดมูหาชนทีค่วรสงเคราะห ์

   พจิารณาแลว้ สอดสอ่งแลว้ คดิแลว้ หยั่งทราบวา่ 

   ‘บคุคลนี ้ควรกับสิง่นี’้ แลว้ท าใหเ้หมาะ 

   กับความแตกตา่งของบคุคลในฐานะนัน้ ๆ ในกาลกอ่น 

    ก็แล เพราะเศษของผลกรรมทีเ่ป็นสจุรติ 

   พระมหาบรุษุเมือ่ประทับยนืไมต่อ้งนอ้มพระองคล์ง 

   ก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุดว้ยฝ่าพระหัตถทั์ง้สองได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๗-๑๙. ลักษณะมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ 

   และมพีระวรกายเป็นปรมิณฑล 

   ดจุตน้ไทรทีง่อกงามบนแผน่ดนิ 

   มนุษยทั์ง้หลายทีม่ปัีญญาอันละเอยีด 

   รูจั้กนมิติและลกัษณะมากอยา่ง ท านายวา่ 

    ‘พระกมุารนีเ้มือ่ยังทรงพระเยาว ์

   มพีระรปูพระโฉมงดงาม 

   จะไดส้ ิง่อันคูค่วรแกค่ฤหัสถม์ากอยา่ง 

    พระกมุารผูเ้ป็นใหญใ่นแผน่ดนิในโลกนี้ 

   จะทรงมกีามโภคะซึง่ควรแกค่ฤหัสถเ์ป็นอันมาก 

   ถา้พระกมุารนีท้รงละกามโภคะทัง้ปวง 

   จะทรงไดท้รัพยอ์ันเลศิยอดเยีย่มสงูสดุ” 

๑๗-๑๙. ลกัษณะมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ 

ดจุล าตวัทอ่นหนา้ของราชสหี ์เป็นตน้๑ 

  [๒๒๔] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์ป็นผูห้วังประโยชน ์หวงัความเกือ้กลู หวงัความผาสกุ หวงัความเกษมจาก 

โยคะแกค่นหมูม่าก ดว้ยมนสกิารวา่ ‘ท าไฉน ชนเหลา่นีพ้งึเจรญิดว้ยศรัทธา เจรญิ 

ดว้ยศลี เจรญิดว้ยสตุะ เจรญิดว้ยพทุธ ิเจรญิดว้ยจาคะ เจรญิดว้ยธรรม เจรญิดว้ย 

ปัญญา เจรญิดว้ยทรัพยแ์ละธัญชาต ิเจรญิดว้ยนาและสวน เจรญิดว้ยสตัวส์องเทา้ 

และสตัวส์ีเ่ทา้ เจรญิดว้ยบตุรและภรรยา เจรญิดว้ยทาสกรรมกรและคนรับใช ้เจรญิ 

ดว้ยญาต ิเจรญิดว้ยมติร เจรญิดว้ยพวกพอ้ง’ เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนู 

กรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุ 

๓ ประการนี ้คอื (๑) มพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหี ์

(๒) มรีอ่งพระปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกัน (๓) มลี าพระศอกลมเทา่กันตลอด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๗,๑๘,๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๑๗-๑๙. ลักษณะมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๓ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะ 

ทรงมคีวามไมเ่สือ่มเป็นธรรมดา ไดแ้ก ่ไมเ่สือ่มจากทรัพยแ์ละธัญชาต ิไมเ่สือ่มจาก 

นาและสวน ไมเ่สือ่มจากสตัวส์องเทา้และสตัวส์ีเ่ทา้ ไมเ่สือ่มจากบตุรและภรรยา ไม ่

เสือ่มจากทาสกรรมกรและคนรับใช ้ไมเ่สือ่มจากญาต ิไมเ่สือ่มจากมติร ไมเ่สือ่ม 

จากพวกพอ้ง ไมเ่สือ่มจากสมบัตทิกุอยา่ง เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ 

ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะมคีวามไมเ่สือ่ม 

เป็นธรรมดา ไดแ้ก ่ไมเ่สือ่มจากศรัทธา๑ ไมเ่สือ่มจากศลี๒ ไมเ่สือ่มจากสตุะ๓ ไมเ่สือ่ม 

จากจาคะ ไมเ่สือ่มจากปัญญา ไมเ่สือ่มจากสมบัตทิกุอยา่ง เมือ่เป็นพระพทุธเจา้ 

จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๒๕] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุทรงปรารถนา 

   และทรงหวงัความส าเร็จประโยชนว์า่ 

   ‘ท าไฉน ชนเหลา่อืน่ไมพ่งึเสือ่มจากศรัทธา 

   จากศลี จากสตุะ จากพทุธ ิจากจาคะ 

   จากธรรม จากสิง่ทีท่ าใหส้ าเร็จประโยชนม์ากอยา่ง 

   จากทรัพยแ์ละธัญชาต ิจากนาและสวน 

   จากบตุรและภรรยา จากสตัวส์องเทา้และสตัวส์ีเ่ทา้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศรทัธา แปลวา่ความเชือ่ ม ี๒ ระดับ นับจากต ่าไปหาสงู คอื (๑) โอกัปปนสัทธา คอื ความเชือ่ทีปั่กใจ 

   เชือ่ในสิง่ทีน่่าเชือ่ (๒) ปสาทนสัทธา คอื ความเชือ่ทีอ่าศัยความเลือ่มใสอยา่งแรงกลา้ในสิง่ทีน่่าเลือ่มใส 

   (ท.ีปา.อ. ๒๒๕/๑๒๗, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๕/๘๕, ท.ีปา.ฏกีา ๒๒๕/๑๔๙) และดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) 

   ๒๒/๒๐๕/๓๔๗ ประกอบ 

๒ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ ศลี ๑๐ (ท.ีปา.อ. ๒๒๕/๑๒๗) 

๓ สตุะ ในทีน่ีห้มายถงึการศกึษาทีน่ าประโยชนส์ขุมาใหแ้กส่ัตวท์ัง้หลาย (ท.ีปา.ฏกีา ๒๒๕/๑๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๐. ลักษณะมเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ี

   จากญาต ิจากมติร จากพวกพอ้ง 

   จากพละ จากวรรณะ และจากสขุทัง้ ๒ ประการ’ 

    มหาบรุษุนัน้ มพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ 

   ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหี ์

   มลี าพระศอกลมเทา่กันตลอด 

   และมรีอ่งพระปฤษฎางคเ์ต็มราบเสมอกัน 

    ลักษณะทัง้ ๓ ประการนัน้ เป็นบพุนมิติ 

   อันไมเ่สือ่มของพระองค ์

   เพราะกรรมทีท่รงสัง่สม กระท าไวใ้นกาลกอ่น 

    มหาบรุษุแมท้รงเป็นคฤหัสถ ์

   ทรงเจรญิดว้ยทรัพยแ์ละธัญชาต ิบตุรและภรรยา 

   สตัวส์องเทา้และสตัวส์ีเ่ทา้ (ถา้)ทรงตัดกังวลเสยี ออกผนวช 

   จะบรรลพุระโพธญิาณอันยอดเยีย่ม 

   มคีวามไมเ่สือ่มเป็นธรรมดา” 

๒๐. ลกัษณะมเีสน้ประสาทรบัรสพระกระยาหารไดด้ ี๑ 

  [๒๒๖] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์ป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลาย ดว้ยฝ่ามอื ดว้ยกอ้นหนิ ดว้ยทอ่นไม ้หรอื 

ดว้ยศัสตรา เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลก 

นัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี้ คอื มเีสน้ประสาทรับรสพระ 

กระยาหารไดด้ ีมเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารเกดิทีล่ าพระศอและมปีลายชชูนั 

รับรสพระกระยาหารสง่ไปท่ัวสรรพางค ์

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะมพีระโรคาพาธ 

นอ้ย มพีระโรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ยอาหารสม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก 
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๐. ลักษณะมเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ี

ไมร่อ้นนัก เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะ 

ทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะมพีระโรคาพาธนอ้ย มพีระโรคเบาบาง ประกอบ 

ดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ยอาหารสม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะ 

แกก่ารบ าเพ็ญเพยีร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาค 

ไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๒๗] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเป็นผูไ้มท่รงเบยีดเบยีน 

   ไมท่รงย า่ยปีวงชนดว้ยฝ่ามอื และทอ่นไม ้

   ดว้ยกอ้นดนิ ดว้ยศสัตรา ดว้ยค าสัง่ประหาร 

   ดว้ยการจองจ า หรอืดว้ยการขม่ขู ่

    เพราะกรรมนัน้น่ันแหละ 

   มหาบรุษุจงึเขา้ถงึสคุต ิบนัเทงิใจ 

   และเพราะท ากรรมมผีลเป็นสขุ 

   จงึไดส้ขุมากเสด็จมาในโลกนี ้

   ทรงไดเ้สน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ี

   ตัง้อยูใ่นทีเ่หมาะสม ท าใหโ้อชะแผไ่ปสม า่เสมอ 

    ดว้ยเหตนัุน้ พราหมณ์ผูฉ้ลาด 

   มปัีญญาเห็นแจม่แจง้ท านายวา่ 

   ‘พระกมุารนีจั้กมคีวามสขุมาก’ 

   ลักษณะนัน้ยอ่มบง่บอกถงึเสน้ประสาท 

   รับรสพระกระยาหารไดด้นัีน้ 

   ของมหาบรุษุ ไมว่า่จะเป็นคฤหัสถห์รอืบรรพชติ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๑-๒๒. ลักษณะมดีวงพระเนตรด าสนทิและแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด 

 

๒๑-๒๒. ลกัษณะมดีวงพระเนตรด าสนทิและแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด๑ 

  [๒๒๘] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยไ์มถ่ลงึตาดู๒ ไมค่อ้น ไมเ่มนิ มองตรง มองเต็มตา และแลดคูนหมูม่ากดว้ย 

ดวงตาเป่ียมดว้ยความรัก เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิาก 

เทวโลกแลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๒ ประการนี ้คอื (๑) มดีวง 

พระเนตรด าสนทิ (๒) มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะ 

เป็นผูท้ีแ่ลดนู่ารักของคนหมูม่ากและเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของพราหมณ์และคหบด ี

ชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ 

อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐ ีกมุาร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ ฯลฯ 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะเป็นผูท้ีแ่ลดนู่ารักของคน 

หมูม่าก และเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา เทวดา 

มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพทั์ง้หลาย เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๒๙] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุไมถ่ลงึตาด ูไมค่อ้น ไมเ่มนิ 

   มองตรง มองเต็มตา 

   แลดคูนหมูม่ากดว้ยดวงพระเนตรเป่ียมดว้ยความรัก 

   พระองคเ์สวยผลวบิากในสคุตทัิง้หลาย 

   บันเทงิอยูใ่นสคุตเิหลา่นัน้ เสด็จมาในโลกนี้ 

   มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๙,๓๐ 

๒ ไมถ่ลงึตาด ูในทีน่ีห้มายถงึไมจ่อ้งดดูว้ยความโกรธจนตาถลนเหมอืนตาป ู(ท.ีปา.อ. ๒๒๘/๑๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๓. ลักษณะพระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์

   และมดีวงพระเนตรด าสนทิ 

   มองเห็นไดช้ดัเจน 

    พวกมนุษยจ์ านวนมากเป็นอภโิยคี๑ 

   มคีวามรอบคอบ ฉลาดในนมิติ 

   ฉลาดในการท านายอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 

   จะชมเชยพระกมุารนัน้วา่ ‘เป็นผูท้ีแ่ลดนู่ารัก’ 

    อนึง่ แมท้รงเป็นคฤหัสถ ์ก็แลดนู่ารัก 

   เป็นทีรั่กของคนหมูม่าก 

   ถา้ไมท่รงเป็นคฤหัสถ ์ทรงเป็นพระสมณะ 

   จะทรงเป็นทีรั่กและดับโศกของคนหมูม่าก” 

๒๓. ลกัษณะพระเศยีรดจุประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร ์๒ 

  [๒๓๐] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยเ์ป็นผูน้ าของคนหมูม่ากในกศุลธรรม เป็นประมขุของคนหมูม่ากในกายสจุรติ 

ในวจสีจุรติ ในมโนสจุรติ ในการจ าแนกทาน ในการสมาทานศลี ในการรักษาอโุบสถ 

ในความเกือ้กลูมารดา ในความเกือ้กลูบดิา ในความเกือ้กลูสมณะ ในความเกือ้กลู 

พราหมณ์ ในความประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู และในกศุลธรรมอันยิง่ 

อืน่ ๆ อกี เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้ 

แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระเศยีรดจุประดับดว้ย 

กรอบพระพักตร ์

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะเป็นผูท้ีค่น 

หมูม่าก คอื พราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นอภโิยค ีในทีน่ีห้มายถงึผูรู้ใ้นลักษณศาสตร ์(ท.ีปา.อ. ๒๒๙/๑๒๘) 

๒ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๓. ลักษณะพระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์

แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐ ีราชกมุาร ด าเนนิตาม 

เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะเป็นผูท้ีค่นหมูม่าก คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์ด าเนนิตาม เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ 

ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๓๑] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุเป็นผูน้ าในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นสจุรติ 

   ทรงยนิดใีนธรรมจรยิา เป็นผูท้ีค่นหมูม่ากด าเนนิตาม 

   เสวยผลบญุในสวรรค ์

    มหาบรุษุนัน้ ครัน้เสวยผลแหง่สจุรติ 

   แลว้เสด็จมาในโลกนี ้

   ทรงไดค้วามเป็นผูม้พีระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์

    พวกทีท่รงความรูใ้นเรือ่งพยัญชนะและนมิติท านายวา่ 

   ‘พระกมุารนี ้จักเป็นผูน้ าของคนหมูม่าก 

   ในหมูม่นุษย ์ในโลกนี ้

   ผูท้ีช่ว่ยเหลอืพระองคใ์นเบือ้งตน้ จะมจี านวนมาก 

    ในกาลนัน้ พราหมณ์ทัง้หลายจะท านายพระองคว์า่ 

   ‘ถา้ทรงเป็นกษัตรยิ ์จะทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ 

   จะทรงไดรั้บความชว่ยเหลอืจากคนหมูม่าก 

    ถา้มหาบรุษุนัน้ทรงออกผนวช 

   จะทรงเป็นผูป้ราดเปรือ่ง เชีย่วชาญในธรรม 

   คนหมูม่ากจะเป็นผูย้นิดยี ิง่ 

   ในคณุคอืค าสอนของพระองคแ์ละจะเป็นผูด้ าเนนิตาม” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๔-๒๕. ลักษณะพระโลมชาตเิดีย่ว 

 

๒๔-๒๕. ลกัษณะพระโลมชาตเิดีย่ว 

และพระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนนุน่๑ 

  [๒๓๒] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ละเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอืพดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์มถีอ้ยค า 

เป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนู 

กรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุ 

๒ ประการนี ้คอื (๑) มพีระโลมชาตเิดีย่ว (๒) มพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาว 

ออ่นเหมอืนนุ่น 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็น 

พระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะเป็น 

ผูท้ีค่นหมูม่าก คอื พราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละ 

มหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐี 

กมุาร ประพฤตติาม เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่เป็น 

พระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้ จะเป็นผูท้ีค่นหมูม่าก คอื ภกิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์ประพฤตติาม 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๓๓] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๑๓,๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตนัตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลกัขณสตูร] 

๒๔-๒๕. ลกัษณะพระโลมชาตเิดีย่ว 

    “ในชาตกิอ่น ๆ มหาบรุษุมสีจัปฏญิาณ 

   มพีระวาจาไมเ่ป็นสอง เวน้ค าเหลวไหล 

   ไมต่รัสใหค้ลาดเคลือ่นแกใ่คร ๆ 

   ตรัสตามความจรงิแท ้แน่นอน 

   มพีระอณุาโลมสขีาวออ่นเหมอืนนุ่น 

   เกดิในระหวา่งพระโขนง 

   และไมม่พีระโลมชาตเิกดิในขมุเดยีวกัน ๒ เสน้ 

   ท่ัวพระสรรีะสะพร่ังดว้ยพระโลมชาตเิดีย่ว 

    พวกผูรู้พ้ระลักษณะ 

   ฉลาดในลางและนมิติ จ านวนมากมาประชมุกัน 

   แลว้ท านายมหาบรุุษนัน้วา่ 

   พระอณุาโลมตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีบ่ง่ชดัวา่ 

   คนหมูม่ากจะประพฤตติามพระองคผ์ูม้ลีักษณะเชน่นี ้

    มหาบรุษุแมท้รงเป็นคฤหัสถผ์ูเ้ชน่นี ้

   มหาชนก็ประพฤตติาม 

   เพราะกรรมทีท่รงกระท าไวม้ากในชาตกิอ่น 

   แมท้รงเป็นพระพทุธเจา้ ผูไ้มม่คีวามกังวล 

   เป็นบรรพชติผูย้อดเยีย่ม 

   ประชาชนก็ประพฤตติาม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๖-๒๗. ลักษณะพระทนต ์๔๐ ซีแ่ละไมห่า่งกัน 

 

๒๖-๒๗. ลกัษณะพระทนต ์๔๐ ซีแ่ละไมห่า่งกนั๑ 

  [๒๓๔] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ละเวน้ขาดจากค าสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ปบอกฝ่ายโนน้ 

เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความจากฝ่ายโนน้แลว้ไมม่าบอกฝ่ายนี ้เพือ่ท าลายฝ่ายโนน้ 

สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคนทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน 

พดูแตค่ าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคคกีัน เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ 

ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๒ ประการนี ้

คอื (๑) มพีระทนต ์๔๐ ซี ่(๒) มพีระทนตไ์มห่า่ง 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็น 

พระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงม ี

บรษัิททีไ่มแ่ตกแยกกัน บรษัิททีไ่มแ่ตกแยกกันของพระองค ์คอื พราหมณ์ คหบด ี

ชาวนคิม ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ 

อ ามาตย ์บรษัิท ราชา เศรษฐ ีราชกมุาร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่ว 

มานี ้ฯลฯ เมือ่ เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงมบีรษัิท 

ทีไ่มแ่ตกแยกกัน บรษัิททีไ่มแ่ตกแยกกันของพระองค ์คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ 

ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๓๕] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๓,๒๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๖-๒๗. ลักษณะพระทนต ์๔๐ ซีแ่ละไมห่า่งกัน 

    “มหาบรุษุนัน้ ไมต่รัสวาจา 

   ทีท่ าใหเ้กดิการแตกแยกกัน 

   คอื ท าผูท้ีป่รองดองกันใหแ้ตกแยกกัน 

   ท าใหก้ารววิาทขยายตัวไปสูก่ารแตกแยกกัน 

   ท าเรือ่งทีไ่มใ่ชห่นา้ทีจ่นเป็นเหตใุหเ้กดิการทะเลาะกัน 

   (และ) ทีก่อ่ใหเ้กดิการแตกแยกแกค่นทีป่รองดองกนั 

   ตรัสแตว่าจาออ่นหวาน 

   คอื ทีส่ง่เสรมิการไมว่วิาทกัน 

   ทีก่อ่ใหเ้กดิสมานฉันทร์ะหวา่งผูท้ีแ่ตกกัน 

   ขจัดความทะเลาะของชมุชนท าใหส้ามัคคกีัน 

   และทรงเพลดิเพลนิบันเทงิอยูก่ับผูท้ีป่รองดองกัน 

    มหาบรุษุนัน้ เสวยผลวบิากในสคุต ิ

   เสด็จมาในโลกนี ้มพีระทนต ์๔๐ ซี ่

   มพีระทนตไ์มห่า่ง เรยีบสนทิ 

   ไดส้ดัสว่น เกดิขึน้ในพระโอษฐ ์

    ถา้เป็นกษัตรยิ ์จะทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ 

   จะทรงมบีรษัิทไมแ่ตกแยกกัน 

   ถา้เป็นสมณะจะทรงเป็นผูป้ราศจากกเิลสเพยีงดังธลุ ี

   และเป็นผูป้ราศจากกเิลสเพยีงดังมลทนิ 

   บรษัิทของพระองค ์จะเป็นผูด้ าเนนิตามไมห่วั่นไหว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๒๘-๒๙. ลักษณะพระชวิหาใหญย่าวและพระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม 

 

๒๘-๒๙. ลกัษณะพระชวิหาใหญย่าวและพระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม๑ 

  [๒๓๖] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ละเวน้ขาดจากค าหยาบ คอื พดูแตค่ าทีไ่มม่โีทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็น 

ค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใคร ่พอใจ เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนู 

กรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นมนุษยอ์ยา่งนี ้ไดล้ักษณะ 

มหาบรุษุ ๒ ประการนี ้คอื (๑) มพีระชวิหาใหญย่าว (๒) มพีระสรุเสยีงดจุเสยีง 

พรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนกการเวก 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะม ี

พระวาจาอันชนทัง้หลายยอมรับ ชนทัง้หลาย คอื พราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม 

ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ อ ามาตย ์

บรษัิท ราชา เศรษฐ ีราชกมุาร ยอมรับพระด ารัสของพระองค ์เมือ่เป็นพระราชา 

จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้ฯลฯ เมือ่ทรงเป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็น 

พระพทุธเจา้จะมพีระวาจาอันชนทัง้หลายยอมรับ ชนทัง้หลาย คอื ภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิา เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพย์อมรับพระด ารัสของ 

พระองค ์เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความ 

นีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๓๗] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุนัน้ ไมต่รัสค าหยาบรนุแรง 

   คอื ทีก่อ่ใหเ้กดิการดา่ การบาดหมาง และการเบยีดเบยีนกัน 

   ทีก่อ่ใหเ้กดิความเจ็บแคน้ ทีท่ าลายชนจ านวนมาก 

   ตรัสแตค่ าออ่นหวาน นุ่มนวล มปีระโยชน์ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๗,๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓๐. ลักษณะพระหนุดจุคางราชสหี ์

    มหาบรุษุนัน้ ตรัสแตค่ าเป็นทีถ่กูใจ 

   จับใจ เสนาะโสต จงึทรงไดรั้บผลอันเกดิจากความประพฤตดิ ี

   เสวยผลบญุในสวรรคทั์ง้หลาย 

    ครัน้เสวยผลอันเกดิจากความประพฤตดิแีลว้ 

   เสด็จมาในโลกนี ้ไดค้วามเป็นผูม้พีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม 

   เป็นผูม้พีระชวิหาใหญ ่หนา 

   เป็นผูม้พีระด ารัสอันชนทัง้หลายยอมรับ 

    ผลนัน้ยอ่มส าเร็จแกม่หาบรุษุผูต้รัสอยู ่

   แมเ้มือ่ทรงเป็นคฤหัสถ ์ฉันใด 

   ถา้มหาบรุษุนัน้ทรงออกผนวช 

   หมูช่นจะเชือ่ถอืพระด ารัสของพระองค ์

   ผูต้รัสสภุาษิตหลากหลายแกค่นหมูม่าก ฉันนัน้” 

๓๐. ลกัษณะพระหนดุจุคางราชสหี ์๑ 

  [๒๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษย ์ละเวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูกาล พดูแตค่ าจรงิ พดูองิประโยชน ์

พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลกัฐาน มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ย 

ประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา ตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จตุจิากเทว- 

โลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้ไดล้ักษณะมหาบรุษุนี ้คอื มพีระหนุดจุคางราชสหี ์

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้ 

จักรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชาจะไมม่ขีา้ศกึศัตร ู

ทีเ่ป็นมนุษยค์นใดก าจัดพระองคไ์ด ้เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ ฯลฯ 

เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะไมม่ขีา้ศกึศัตรภูายในหรอื 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓๐. ลักษณะพระหนุดจุคางราชสหี ์

ภายนอก คอื ราคะ โทสะ หรอืโมหะ หรอืสมณพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรอื 

ใคร ๆ ในโลกก าจัดพระองคไ์ด ้เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้พระ 

ผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๓๙] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ี้ในเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุนัน้ ไมต่รัสค าเพอ้เจอ้ 

   ไมต่รัสค าปราศจากหลกัฐาน 

   มคีรรลองแหง่พระด ารัสไมส่บัสน 

   ทรงก าจัดค าทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ 

   ตรัสแตค่ าทีเ่ป็นประโยชน ์

   และค าทีเ่ป็นสขุแกค่นหมูม่าก 

    ครัน้ทรงท ากรรมนัน้แลว้จตุจิากมนุษยโลก 

   เขา้สูเ่ทวโลก เสวยผลวบิากแหง่กรรมทีท่รงท าดแีลว้ 

   จตุแิลว้ เสด็จมาในโลกนีอ้กี 

   ไดค้วามเป็นผูม้พีระหนุดจุคางราชสหี ์

   ซึง่เป็นสตัวป์ระเสรฐิกวา่สตัวส์ีเ่ทา้ 

    ถา้เป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย ์

   เป็นใหญเ่หนอืมนุษย ์เป็นผูม้อีานุภาพมาก 

   เป็นผูท้ีใ่ครก าจัดไดย้ากยิง่ 

   เป็นผูเ้สมอกับเทพผูป้ระเสรฐิในเมอืงไตรทพิย ์

   ดจุพระอนิทรผ์ูป้ระเสรฐิกวา่เทพ ฉะนัน้ 

   ผูม้สีภาวะเชน่นัน้เป็นผูท้ีค่นธรรพ ์อสรู 

   ทา้วสกักะ และยักษ์ผูก้ลา้หาญ ก าจัดไมไ่ดง้า่ย 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓๑-๓๒. ลักษณะพระทนตเ์รยีบเสมอกันและพระเขีย้วแกว้ขาวงาม 

    ผูม้พีระลักษณะเชน่วา่นัน้ 

   ยอ่มจะเป็นใหญใ่นทศิทัง้หลาย 

   คอืทัง้ทศิใหญแ่ละทศิเฉียง ในโลกนี้” 

๓๑-๓๒. ลกัษณะพระทนตเ์รยีบเสมอกนัและพระเขีย้วแกว้ขาวงาม๑ 

  [๒๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพกอ่น ก าเนดิกอ่น ตถาคตเกดิเป็น 

มนุษยล์ะมจิฉาอาชวีะแลว้ ด ารงชวีติอยูด่ว้ยสมัมาอาชวีะ คอื เวน้ขาดจากการโกง 

ดว้ยตาชัง่ การโกงดว้ยของปลอม การโกงดว้ยเครือ่งตวงวดั การรับสนิบน การ 

ลอ่ลวง การตลบตะแลง การตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

การปลน้ และการขูก่รรโชก เพราะตถาคตไดท้ า สัง่สม พอกพนู ท าใหก้รรมนัน้ 

ไพบลูยแ์ลว้ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ครอบง าเทพ 

เหลา่อืน่ในเทวโลกนัน้ ดว้ยฐานะ ๑๐ คอื อายทุพิย ์วรรณะทพิย ์สขุทพิย ์

ยศทพิย ์ความเป็นใหญท่พิย ์รปูทพิย ์เสยีงทพิย ์กลิน่ทพิย ์รสทพิย ์โผฏฐัพพะทพิย ์

จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ ไดล้ักษณะมหาบรุษุ ๒ ประการนี ้

คอื (๑) มพีระทนตเ์รยีบเสมอกัน (๒) มพีระเขีย้วแกว้ขาวงาม 

  มหาบรุษุนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะได ้

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิผูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ 

มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ มรีาชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ย 

แกว้ ๗ ประการ คอื (๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณีแกว้ 

(๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายกแกว้ และมพีระราชโอรสมากกวา่ 

๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็นวรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้

พระองคท์รงชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินี ้

มสีาครเป็นขอบเขต ไมม่เีสาเขือ่น ไมม่เีขตหมาย ไมม่รัีว้หนาม มั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ 

ปลอดภัยสงบ ไรเ้สีย้นหนาม เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระราชา 

จะทรงมบีรวิารสะอาด บรวิารทีส่ะอาดของพระองค ์คอื พราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม 

ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แมทั่พนายกอง ราชองครักษ์ อ ามาตย ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นลักษณะมหาบรุษุขอ้ที ่๒๔,๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓๑-๓๒. ลักษณะพระทนตเ์รยีบเสมอกันและพระเขีย้วแกว้ขาวงาม 

บรษัิท ราชา เศรษฐ ีกมุาร เมือ่เป็นพระราชาจะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี ้อนึง่ 

ถา้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่ ี

กเิลสในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดอ้ะไร เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงม ี

บรวิารสะอาด บรวิารทีส่ะอาดของพระองค ์คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

เทวดา มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์เมือ่เป็นพระพทุธเจา้จะทรงไดส้ ิง่ดังกลา่วมานี้ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเนือ้ความนีไ้วแ้ลว้ 

  [๒๔๑] พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกลา่วคาถาประพันธน์ีใ้นเรือ่งลักษณะ 

มหาบรุษุนัน้วา่ 

    “มหาบรุษุนัน้ทรงละมจิฉาอาชวีะ 

   ด ารงพระชนมอ์ยูด่ว้ยสมัมาอาชวีะ 

   อันสะอาดเป็นธรรม ทรงก าจัดสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

   ทรงประพฤตแิตส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเป็นสขุแกค่นหมูม่าก 

   เสวยสิง่ทีม่ผีลเป็นสขุ 

   ทีส่ตับรุษุผูม้ปัีญญาละเอยีด ผูฉ้ลาดสรรเสรญิแลว้ 

   เป็นผูเ้สมอกับเทพผูป้ระเสรฐิในเมอืงไตรทพิย ์

   เป็นผูพ้ร่ังพรอ้มดว้ยความยนิดแีละความเพลดิเพลนิ 

   อภริมยอ์ยูใ่นสวรรค ์

    ครัน้จตุจิากสวรรคนั์น้ ไดภ้พทีเ่ป็นมนุษย ์

   ทรงไดรั้บผลวบิากแหง่กรรมทีท่รงท าดแีลว้ 

   คอื มพีระทนตเ์รยีบ เสมอ สะอาด ขาวผอ่ง 

   ดว้ยวบิากแหง่กรรมทีเ่หลอื 

    พวกมนุษยผ์ูท้ านายลักษณะ 

   ทีย่อมรับกันวา่เป็นผูล้ะเอยีดรอบคอบจ านวนมาก 

   ประชมุกันแลว้ท านายมหาบรุษุนัน้วา่ 

   ‘พระกมุารนี ้จะมหีมูช่นทีส่ะอาดเป็นบรวิาร 

   มพีระทนตท์ีเ่กดิทัง้ ๒ ครัง้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๗. ลักขณสตูร] 

๓๑-๓๒. ลักษณะพระทนตเ์รยีบเสมอกันและพระเขีย้วแกว้ขาวงาม 

   สม า่เสมอ ขาว สะอาด งดงาม 

   เมือ่พระองคท์รงเป็นพระราชาปกครองแผน่ดนิใหญ ่

   จะทรงมคีนหมูม่ากเป็นบรวิารทีส่ะอาด 

   และไมม่กีารขม่ขีใ่หเ้ดอืดรอ้นในราชอาณาจักร 

   คนทัง้หลายตา่งประพฤตสิ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

   และเป็นความสขุแกค่นหมูม่าก 

    ถา้เสด็จออกผนวชเป็นสมณะ 

   จะปราศจากบาปธรรม 

   มกีเิลสเพยีงดังธลุรีะงับไป เป็นผูไ้มม่กีเิลส 

   ปราศจากความกระวนกระวายและความล าบาก 

   จะทรงเห็นโลกนีแ้ละโลกอืน่ 

    คฤหัสถจ์ านวนมากและพวกบรรพชติ 

   ผูท้ีท่ าตามโอวาทของพระองค ์

   จะก าจัดบาปธรรมทีไ่มส่ะอาดอันบัณฑติตเิตยีนแลว้ 

   มบีรวิารทีส่ะอาด 

   ก าจัดสนมิตะปู๑ โทษและกเิลสเสยีไดแ้วดลอ้มพระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุทัง้หลายมใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

ลกัขณสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สนมิตะป ูค า สนมิ ในทีน่ีห้มายถงึอกศุลมลูคอืราคะ โทสะ โมหะ ทีท่ าจติใหเ้ศรา้หมอง สว่นค า ตะป ู

   หมายถงึอกศุลมลู คอื ราคะ โทสะ โมหะ ทีต่รงึจติไว ้(ท.ีปา.อ. ๒๔๑/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

วา่ดว้ยสงิคาลกมาณพ 

 

๘. สงิคาลกสูตร 

วา่ดว้ยสงิคาลกมาณพ 

  [๒๔๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ สงิคาลกะ คหบดบีตุร ลกุขึน้แตเ่ชา้ ออกจากกรงุราชคฤห ์

มผีา้เปียก มผีมเปียก ประคองอัญชลไีหวท้ศิทัง้หลาย คอื ทศิเบือ้งหนา้(ทศิ 

ตะวนัออก) ทศิเบือ้งขวา(ทศิใต)้ ทศิเบือ้งหลัง(ทศิตะวนัตก) ทศิเบือ้งซา้ย(ทศิเหนอื) 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเบือ้งบน 

  [๒๔๓] ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเสด็จเขา้ไปยังกรงุราชคฤหเ์พือ่บณิฑบาต ไดท้อดพระเนตรเห็นสงิคาลกะ คหบดบีตุร 

ผูล้กุขึน้แตเ่ชา้ ออกจากกรงุราชคฤห ์มผีา้เปียก มผีมเปียก ประคองอัญชล ี

ไหวท้ศิทัง้หลาย คอื ทศิเบือ้งหนา้ ทศิเบือ้งขวา ทศิเบือ้งซา้ย ทศิเบือ้งหลัง ทศิ 

เบือ้งลา่ง ทศิเบือ้งบนแลว้ ไดต้รัสถามสงิคาลกะ คหบดบีตุรดังนีว้า่ “คหบดบีตุร 

เธอลกุขึน้แตเ่ชา้ ออกจากกรงุราชคฤห ์มผีา้เปียก มผีมเปียก ประคองอัญชล ี

ไหวท้ศิทัง้หลาย คอื ทศิเบือ้งหนา้ ทศิเบือ้งขวา ทศิเบือ้งหลัง ทซิเบือ้งซา้ย 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเบือ้งบนอยู ่เพราะเหตไุร” 

  สงิคาลกะ คหบดบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บดิาของขา้พระองค ์

กอ่นจะตาย ไดก้ลา่วไวอ้ยา่งนีว้า่ ‘นีแ่น่ะลกู เจา้พงึไหวท้ศิทัง้หลาย’ ขา้พระองค ์

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาค าของบดิา จงึลกุขึน้แตเ่ชา้ ออกจากกรงุราชคฤห ์

มผีา้เปียก มผีมเปียก ประคองอัญชล ีไหวท้ศิทัง้หลาย คอื ทศิเบือ้งหนา้ ทศิ 

เบือ้งขวา ทศิเบือ้งซา้ย ทศิเบือ้งหลัง ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเบือ้งบนอยู”่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

กรรมกเิลส ๔ 

 

ทศิ ๖ 

  [๒๔๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบดบีตุร ในอรยิวนัิย(ธรรมเนยีมแบบ 

แผนของพระอรยิะ) เขาไมไ่หวท้ศิ ๖ กันอยา่งนี”้ 

  สงิคาลกะ คหบดบีตุรทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในอรยิวนัิย เขาไหว ้

ทศิ ๖ กันอยา่งไร ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงแสดงธรรม 

แกข่า้พระองค ์ตามวธิกีารไหวท้ศิ ๖ ในอรยิวนัิยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบดบีตุร ถา้อยา่งนัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  สงิคาลกะ คหบดบีตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบดบีตุร อรยิสาวกละกรรมกเิลส(กรรมเครือ่ง 

เศรา้หมอง) ๔ ประการไดแ้ลว้ ไมท่ าบาปกรรมโดยเหต ุ๔ ประการ และไมข่อ้งแวะ 

อบายมขุ(ทางเสือ่ม) ๖ ประการ แหง่โภคะทัง้หลาย อรยิสาวกนัน้เป็นผูป้ราศจาก 

บาปกรรม ๑๔ ประการนีแ้ลว้ ชือ่วา่เป็นผูปิ้ดป้องทศิ๑ ๖ ปฏบิัตเิพือ่ครองโลก 

ทัง้สอง ท าใหเ้กดิความยนิดทัีง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์

กรรมกเิลส ๔ 

  [๒๔๕] กรรมกเิลส ๔ ประการทีอ่รยิสาวกละไดแ้ลว้ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมกเิลสคอืปาณาตบิาต 

   ๒. กรรมกเิลสคอือทนินาทาน 

   ๓. กรรมกเิลสคอืกาเมสมุจิฉาจาร 

   ๔. กรรมกเิลสคอืมสุาวาท 

  กรรมกเิลส ๔ ประการนี ้ทีอ่รยิสาวกนัน้ละไดแ้ลว้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปิดป้องทศิ ในทีน่ีห้มายถงึปกปิดชอ่งวา่งระหวา่งตนกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เรยีกวา่ทศิ ๖ (ท.ีปา.ฏกีา 

   ๒๔๔/๑๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

เหต ุ๔ ประการ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “การฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์

   การลว่งละเมดิภรรยาผูอ้ ืน่ และการพดูเท็จ 

   เรยีกวา่ เป็นกรรมกเิลส 

   บัณฑติทัง้หลายไมส่รรเสรญิ” 

เหต ุ๔ ประการ 

  [๒๔๖] อรยิสาวกไมท่ าบาปกรรมโดยเหต ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ปถุชุน 

   ๑. ยอ่มถงึฉันทาคต ิ(ล าเอยีงเพราะรัก) ท าบาปกรรม 

   ๒. ยอ่มถงึโทสาคต ิ(ล าเอยีงเพราะชงั) ท าบาปกรรม 

   ๓. ยอ่มถงึโมหาคต ิ(ล าเอยีงเพราะเขลา) ท าบาปกรรม 

   ๔. ยอ่มถงึภยาคต ิ(ล าเอยีงเพราะกลัว) ท าบาปกรรม 

  สว่นอรยิสาวก 

   ๑. ยอ่มไมถ่งึฉันทาคต ิ

   ๒. ยอ่มไมถ่งึโทสาคต ิ

   ๓. ยอ่มไมถ่งึโมหาคต ิ

   ๔. ยอ่มไมถ่งึภยาคต ิ

  อรยิสาวกยอ่มไมท่ าบาปกรรม โดยเหต ุ๔ ประการนี ้

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “บคุคลใดละเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มเสือ่ม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

โทษแหง่สรุาเมรัย ๖ ประการ 

   เหมอืนดวงจันทรข์า้งแรม ฉะนัน้ 

   บคุคลใดไมล่ะเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มเจรญิ 

   เหมอืนดวงจันทรข์า้งขึน้ ฉะนัน้”๑ 

อบายมขุ ๖ ประการ 

  [๒๔๗] อรยิสาวกไมข่อ้งแวะอบายมขุ ๖ ประการ แหง่โภคะทัง้หลาย อะไรบา้ง 

คอื 

   ๑. การหมกมุน่ในการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาท เป็นอบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

   ๒. การหมกมุน่ในการเทีย่วไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคนื เป็น 

       อบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

   ๓. การเทีย่วดมูหรสพ เป็นอบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

   ๔. การหมกมุน่ในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็น 

       อบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

   ๕. การหมกมุน่ในการคบคนชัว่เป็นมติร เป็นอบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

   ๖. การหมกมุน่ในความเกยีจครา้น เป็นอบายมขุแหง่โภคะทัง้หลาย 

โทษแหง่สรุาเมรยั ๖ ประการ 

  [๒๔๘] คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอัน 

เป็นเหตแุหง่ความประมาทมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. เสยีทรัพยทั์นตาเห็น 

   ๒. กอ่การทะเลาะววิาท 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๑๗-๑๙/๒๙-๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

โทษแหง่การเทีย่วดมูหรสพ ๖ ประการ 

   ๓. เป็นบอ่เกดิแหง่โรค 

   ๔. เป็นเหตใุหเ้สยีชือ่เสยีง 

   ๕. เป็นเหตใุหไ้มรู่จั้กอาย 

   ๖. เป็นเหตทุอนก าลังปัญญา 

  คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

ความประมาทมโีทษ ๖ ประการนีแ้ล 

โทษแหง่การเทีย่วกลางคนื ๖ ประการ 

  [๒๔๙] คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเทีย่วไปตามตรอกซอกซอย ในเวลา 

กลางคนืมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. ชือ่วา่ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษาตน 

   ๒. ชือ่วา่ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษาบตุรภรรยา 

   ๓. ชือ่วา่ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษาทรัพยส์มบัต ิ

   ๔. เป็นทีส่งสยั๑ของคนอืน่ดว้ยเหตตุา่ง ๆ 

   ๕. มักถกูใสร่า้ยดว้ยเรือ่งไมเ่ป็นจรงิ 

   ๖. ท าใหเ้กดิความล าบากมากหลายอยา่ง 

  คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเทีย่วไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคนื 

มโีทษ ๖ ประการนีแ้ล 

โทษแหง่การเทีย่วดมูหรสพ ๖ ประการ 

  [๒๕๐] คหบดบีตุร การเทีย่วดมูหรสพมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. มกีารร าทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

   ๒. มกีารขบัรอ้งทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

   ๓. มกีารประโคมทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นทีส่งสยั ในทีน่ีห้มายถงึถกูสงสัยวา่เป็นผูท้ ากรรมชั่วทัง้ทีไ่มม่สีว่นในกรรมชัว่นัน้ (ท.ีปา.อ. ๒๔๙/๑๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

โทษแหง่การคบคนชัว่เป็นมติร ๖ ประการ 

   ๔. มเีสภาทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

   ๕. มกีารบรรเลงทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

   ๖. มเีถดิเทงิทีไ่หน (ไปทีน่ั่น) 

  คหบดบีตุร การเทีย่วดมูหรสพมโีทษ ๖ ประการนีแ้ล 

โทษแหง่การเลน่การพนนัอนัเป็นเหตแุหง่ความประมาท ๖ ประการ 

  [๒๕๑] คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาทมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. ผูช้นะยอ่มกอ่เวร 

   ๒. ผูแ้พย้อ่มเสยีดายทรัพยท์ีเ่สยีไป 

   ๓. เสยีทรัพยทั์นตาเห็น 

   ๔. ถอ้ยค าทีเ่ป็นพยานในศาล ก็เชือ่ถอืไมไ่ด ้

   ๕. ถกูมติรอ ามาตย์๑ดหูมิน่ 

   ๖. ไมม่ใีครประสงคจ์ะแตง่งานดว้ย เพราะเห็นวา่ชายผูน้ีเ้ป็นนักเลง 

       การพนันไมส่ามารถจะเลีย้งดภูรรยาได ้

  คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทมโีทษ 

๖ ประการนีแ้ล 

โทษแหง่การคบคนช ัว่เป็นมติร ๖ ประการ 

  [๒๕๒] คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการคบคนชัว่เป็นมติรมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. เขามนัีกเลงการพนันเป็นมติรสหาย 

   ๒. เขามนัีกเลงเจา้ชูเ้ป็นมติรสหาย 

   ๓. เขามนัีกเลงเหลา้เป็นมติรสหาย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติรอ ามาตย ์แยกอธบิายไดด้ังนี ้มติร ในทีน่ีห้มายถงึคนทีส่ามารถใชส้อยสิง่ของในบา้นเรอืนของกนั 

   และกันได ้อ ามาตย ์ในทีน่ีห้มายถงึเพือ่นรว่มงาน (ส .ม.อ. ๓/๑๐๑๒/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

โทษแหง่ความเกยีจครา้น ๖ ประการ 

   ๔. เขามคีนหลอกลวงเป็นมติรสหาย 

   ๕. เขามคีนโกงเป็นมติรสหาย 

   ๖. เขามโีจรเป็นมติรสหาย 

  คหบดบีตุร การหมกมุน่ในการคบคนชัว่เป็นมติรมโีทษ ๖ ประการนีแ้ล 

โทษแหง่ความเกยีจครา้น ๖ ประการ 

  [๒๕๓] คหบดบีตุร การหมกมุน่ในความเกยีจครา้นมโีทษ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. มักอา้งวา่ ‘หนาวเกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

   ๒. มักอา้งวา่ ‘รอ้นเกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

   ๓. มักอา้งวา่ ‘เวลาเย็นเกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

   ๔. มักอา้งวา่ ‘เวลายังเชา้เกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

   ๕. มักอา้งวา่ ‘หวิเกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

   ๖. มักอา้งวา่ ‘กระหายเกนิไป’ แลว้ไมท่ าการงาน 

  เมือ่เขามากไปดว้ยการอา้งเลศ ผัดเพีย้นการงานอยูอ่ยา่งนี ้โภคะทีย่ังไมเ่กดิ 

ก็ไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ถงึความเสือ่มสิน้ไป 

  คหบดบีตุร การหมกมุน่ในความเกยีจครา้นมโีทษ ๖ ประการนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “เพือ่นในโรงสรุาก็ม ี

   เพือ่นดแีตพ่ดูก็ม ี

   เมือ่มเีรือ่งเกดิขึน้ ผูใ้ดเป็นเพือ่นได ้

   ผูนั้น้จัดวา่เป็นเพือ่นแท ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

โทษแหง่ความเกยีจครา้น ๖ ประการ 

    เหต ุ๖ ประการนี ้คอื 

   (๑) การนอนตืน่สาย (๒) การเป็นชูก้ับภรรยาผูอ้ ืน่ 

   (๓) การผกูเวร (๔) ความเป็นผูก้อ่แตเ่รือ่งเสยีหาย 

   (๕) การมมีติรชัว่ (๖) ความตระหนีจั่ด 

   ยอ่มท าลายบรุษุใหพ้นิาศ 

    คนมมีติรชัว่ มเีพือ่นชัว่ 

   มมีารยาทและความประพฤตชิัว่ 

   ยอ่มเสือ่มจากโลกทัง้สอง คอื 

   จากโลกนีแ้ละจากโลกหนา้ 

    เหต ุ๖ ประการนี ้คอื 

   (๑) นักเลงการพนันและนักเลงหญงิ 

   (๒) นักเลงสรุา (๓) ฟ้อนร าขบัรอ้ง 

   (๔) นอนหลับในกลางวัน เทีย่วกลางคนื 

   (๕) การมมีติรชัว่ (๖) ความตระหนีจั่ด 

   ยอ่มท าลายบรุษุใหพ้นิาศ 

    ผูใ้ดเลน่การพนัน ดืม่สรุา 

   ลว่งละเมดิหญงิผูเ้ป็นทีรั่กเสมอดว้ยชวีติของผูอ้ ืน่ 

   คบแตค่นเลว และไมค่บหาคนเจรญิ 

   ผูนั้น้ยอ่มเสือ่มดจุดวงจันทรข์า้งแรม ฉะนัน้ 

    ผูใ้ดดืม่สรุา ไรท้รัพย ์

   ไมท่ างานเลีย้งชพี เป็นคนขีเ้มาหัวทิม่บอ่ 

   ผูนั้น้จักจมลงสูห่นีเ้หมอืนกอ้นหนิจมน ้า 

   จักท าความมัวหมองใหแ้กต่นทันท ี

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

มติรเทยีม 

    คนชอบนอนหลับในกลางวนั 

   ไมล่กุขึน้ในกลางคนื เป็นนักเลงขีเ้มาประจ า 

   ไมส่ามารถครองเรอืนได ้

    ประโยชนทั์ง้หลายยอ่มลว่งเลย 

   หนุ่มสาวทีล่ะทิง้การงาน 

   โดยอา้งวา่ ‘เวลานีห้นาวเกนิไป 

   เวลานีร้อ้นเกนิไป เวลานีเ้ย็นเกนิไป’ เป็นตน้ 

    สว่นผูใ้ดท าหนา้ทีข่องบรุุษ 

   ไมใ่สใ่จความหนาว ความรอ้น ยิง่ไปกวา่หญา้ 

   ผูนั้น้ยอ่มไมเ่สือ่มจากความสขุ 

มติรเทยีม 

  [๒๕๔] คหบดบีตุร คน ๔ จ าพวกนี ้เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็น 

มติรเทยีม คอื 

   ๑. คนทีถ่อืเอาแตป่ระโยชนจ์ากผูอ้ ืน่ฝ่ายเดยีว พงึทราบวา่ ไมใ่ช ่

       มติรแท ้เป็นมติรเทยีม 

   ๒. คนดแีตพ่ดู พงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม 

   ๓. คนพดูประจบ พงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม 

   ๔. คนทีเ่ป็นเพือ่นชกัน าในทางเสือ่ม พงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็น 

       มติรเทยีม 

  [๒๕๕] คหบดบีตุร คนทีถ่อืเอาแตป่ระโยชนจ์ากผูอ้ืน่ฝ่ายเดยีว เธอพงึทราบวา่ 

ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

   (๑) เป็นผูถ้อืเอาประโยชนจ์ากผูอ้ืน่ฝ่ายเดยีว 

   (๒) เสยีนอ้ย ปรารถนาจะไดม้าก 

   (๓) เมือ่ตัวเองมภีัยจงึท ากจิของเพือ่น 

   (๔) คบเพือ่นเพราะเห็นแกป่ระโยชน ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

มติรเทยีม 

  คหบดบีตุร คนทีถ่อืเอาแตป่ระโยชนจ์ากผูอ้า่นฝ่ายเดยีว เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ช ่

มติรแท ้เป็นมติรเทยีม โดยเหต ุ๔ ประการนีแ้ล 

  [๒๕๖] คหบดบีตุร คนดแีตพ่ดู เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม 

โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. กลา่วตอ้นรับดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นอดตีไปแลว้ 

   ๒. กลา่วตอ้นรับดว้ยเรือ่งทีย่ังมาไมถ่งึ 

   ๓. สงเคราะหด์ว้ยสิง่ทีห่าประโยชนม์ไิด ้

   ๔. เมือ่มกีจิเกดิขึน้เฉพาะหนา้ก็แสดงความขดัขอ้ง 

  คหบดบีตุร คนดแีตพ่ดู เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม โดย 

เหต ุ๔ ประการนีแ้ล 

  [๒๕๗] คหบดบีตุร คนพดูประจบ เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็น 

มติรเทยีม โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. เพือ่นท าชัว่ ก็คลอ้ยตาม 

   ๒. เพือ่นท าด ีก็คลอ้ยตาม 

   ๓. สรรเสรญิตอ่หนา้ 

   ๔. นนิทาลับหลัง 

  คหบดบีตุร คนพดูประจบ เธอพงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็นมติรเทยีม 

โดยเหต ุ๔ ประการนีแ้ล 

  [๒๕๘] คหบดบีตุร คนทีเ่ป็นเพือ่นชกัชวนไปในทางเสือ่ม พงึทราบวา่ ไมใ่ช ่

มติรแท ้เป็นมติรเทยีม โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. เป็นเพือ่นทีช่กัชวนใหห้มกมุน่ในการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

       อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

มติรมใีจด ี

   ๒. เป็นเพือ่นทีช่กัชวนใหห้มกมุน่ในการเทีย่วไปตามตรอกซอกซอยในเวลา 

       กลางคนื 

   ๓. เป็นเพือ่นเทีย่วดกูารเลน่ 

   ๔. เป็นเพือ่นทีช่กัชวนใหห้มกมุน่ในการเลน่การพนันอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาท 

  คหบดบีตุร คนทีเ่ป็นเพือ่นชกัชวนไปในทางเสือ่ม พงึทราบวา่ ไมใ่ชม่ติรแท ้เป็น 

มติรเทยีม โดยเหต ุ๔ ประการนีแ้ล” 

  [๒๕๙] พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึ 

ไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

   “บคุคลทีไ่มใ่ชม่ติรแท ้๔ จ าพวกนี ้คอื 

   (๑) มติรทีถ่อืเอาแตป่ระโยชนจ์ากผูอ้ืน่อยา่งเดยีว 

   (๒) มติรดแีตพ่ดู (๓) มติรพดูประจบ 

   (๔) มติรชกัน าในทางเสือ่ม 

   บัณฑติรูอ้ยา่งนีแ้ลว้ พงึเวน้เสยีใหห้า่งไกล 

   เหมอืนคนเวน้ทางมภัียเฉพาะหนา้เสยีฉะนัน้” 

มติรมใีจด ี

  [๒๖๐] คหบดบีตุร คน ๔ จ าพวกนี ้เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด(ีมติรแท)้ 

คอื 

   ๑. มติรมอีปุการะ พงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

   ๒. มติรรว่มสขุรว่มทกุข ์พงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

   ๓. มติรแนะน าประโยชน ์พงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

   ๔. มติรมคีวามรักใคร ่พงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

มติรมใีจด ี

  [๒๖๑] คหบดบีตุร มติรมอีปุการะ เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดย 

เหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. ป้องกันเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ 

   ๒. ป้องกันทรัพยส์มบัตขิองเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ 

   ๓. เมือ่มภีัยก็เป็นทีพ่ ึง่พ านักได ้

   ๔. เมือ่มกีจิทีจ่ าเป็นเกดิขึน้ ก็ชว่ยโภคทรัพยใ์ห ้๒ เทา่ของทรัพยท์ี ่

       ตอ้งการในกจินัน้ 

  คหบดบีตุร มติรมอีปุการะ เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดยเหต ุ๔ 

ประการนีแ้ล 

  [๒๖๒] คหบดบีตุร มติรรว่มสขุรว่มทกุข ์เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. บอกความลับแกเ่พือ่น 

   ๒. ปิดความลับของเพือ่น 

   ๓. ไมล่ะทิง้ในยามอันตราย 

   ๔. แมช้วีติก็อาจจะสละเพือ่ประโยชนข์องเพือ่นได ้

  คหบดบีตุร มติรรว่มสขุรว่มทกุข ์เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดยเหต ุ

๔ ประการนีแ้ล 

  [๒๖๓] คหบดบีตุร มติรแนะน าประโยชน ์เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี

โดยเหต ุ๔ ประการ คอื 

  ๑. หา้มมใิหท้ าความชัว่ 

   ๒. แนะน าใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

   ๓. ใหฟั้งสิง่ทีย่ังไมเ่คยฟัง 

   ๔. บอกทางสวรรคใ์ห ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

มติรมใีจด ี

  คหบดบีตุร มติรแนะน าประโยชน ์เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดยเหต ุ๔ 

ประการนีแ้ล 

  [๒๖๔] คหบดบีตุร มติรมคีวามรักใคร ่เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดย 

เหต ุ๔ ประการ คอื 

   ๑. ไมพ่อใจความเสือ่มของเพือ่น 

   ๒. พอใจความเจรญิของเพือ่น 

   ๓. หา้มปรามคนทีน่นิทาเพือ่น 

   ๔. สนับสนุนคนทีส่รรเสรญิเพือ่น 

  คหบดบีตุร มติรมคีวามรักใคร ่เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ีโดยเหต ุ๔ 

ประการนีแ้ล” 

  [๒๖๕] พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึได ้

ตรัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “บคุคลทีเ่ป็นมติรมใีจด ี๔ จ าพวกนี ้คอื 

   (๑) มติรมอีปุการะ (๒) มติรรว่มสขุรว่มทกุข ์

   (๓) มติรแนะน าประโยชน์ (๔) มติรมคีวามรักใคร ่

    บัณฑติรูอ้ยา่งนีแ้ลว้ 

   พงึเขา้ไปคบหาโดยความจรงิใจ 

   เหมอืนมารดาคบหาบตุรผูเ้กดิแตอ่กฉะนัน้ 

    บัณฑติผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี 

   ยอ่มสวา่งโชตชิว่งดังดวงไฟ 

   เมือ่บคุคลสะสมโภคทรัพยอ์ยูด่ังตัวผึง้สรา้งรัง 

   โภคทรัพยข์องเขาก็ยอ่มเพิม่พนูขึน้ 

   ดจุจอมปลวกทีต่ัวปลวกกอ่ขึน้ฉะนัน้ 

    คฤหัสถใ์นตระกลู ผูส้ามารถ 

   ครัน้รวบรวมโภคทรัพยไ์ดอ้ยา่งนีแ้ลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

   พงึแบง่โภคทรัพยอ์อกเป็น ๔ สว่น 

   คอืสว่นหนึง่ใชส้อย ๒ สว่นใชป้ระกอบการงาน 

   สว่นที ่๔ เก็บไวด้ว้ยหมายใจวา่จะใชใ้นยามมอีันตราย 

   จงึผกูมติรไวไ้ด”้ 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกณัฑ ์

วา่ดว้ยการปิดป้องทศิ ๖ 

  [๒๖๖] อรยิสาวกเป็นผูปิ้ดป้องทศิ ๖ เป็นอยา่งไร 

  คหบดบีตุร เธอพงึทราบทศิ ๖ นี ้คอื พงึทราบวา่ มารดาบดิาเป็นทศิเบือ้งหนา้ 

พงึทราบวา่ อาจารยเ์ป็นทศิเบือ้งขวา พงึทราบวา่ บตุรและภรรยาเป็นทศิเบือ้งหลัง 

พงึทราบวา่ มติรสหายเป็นทศิเบือ้งซา้ย พงึทราบวา่ ทาสและกรรมกรเป็นทศิเบือ้งลา่ง 

พงึทราบวา่ สมณพราหมณ์เป็นทศิเบือ้งบน 

  [๒๖๗] คหบดบีตุร บตุรพงึบ ารงุมารดาบดิาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหนา้โดยหนา้ที ่

๕ ประการ คอื 

   ๑. ทา่นเลีย้งเรามา เราจักเลีย้งทา่นตอบ 

   ๒. จักท ากจิของทา่น 

   ๓. จักด ารงวงศต์ระกลู 

   ๔. จักประพฤตตินใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทายาท 

   ๕. เมือ่ทา่นลว่งลับไปแลว้ ท าบญุอทุศิใหท้า่น 

  มารดาบดิาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหนา้ บตุรบ ารงุโดยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

อนุเคราะหบ์ตุรโดยหนา้ที ่๕ ประการ คอื 

   ๑. หา้มไมใ่หท้ าความชัว่ 

   ๒. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

 
 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

   ๓. ใหศ้กึษาศลิปวทิยา 

   ๔. หาภรรยา(สาม)ี ทีส่มควรให ้

   ๕. มอบทรัพยส์มบัตใิหใ้นเวลาอันสมควร 

  คหบดบีตุร มารดาบดิาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหนา้ บตุรบ ารงุโดยหนา้ที ่๕ ประการ 

นีแ้ล ยอ่มอนุเคราะหบ์ตุรดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนี ้ทศิเบือ้งหนา้นัน้เป็นอันชือ่วา่ 

กลุบตุรไดปิ้ดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

  [๒๖๘] คหบดบีตุร ศษิยพ์งึบ ารงุอาจารยผ์ูเ้ป็นทศิเบือ้งขวา โดยหนา้ที ่๕ 

ประการ คอื 

   ๑. ลกุขึน้ยนืรับ 

   ๒. เขา้ไปคอยรับใช ้

   ๓. เชือ่ฟัง 

   ๔. ดแูลปรนนบิัต ิ

   ๕. เรยีนศลิปวทิยาโดยเคารพ 

  อาจารยผ์ูเ้ป็นทศิเบือ้งขวา ศษิยบ์ ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

อนุเคราะหศ์ษิยด์ว้ยหนา้ที ่๕ ประการ คอื 

   ๑. แนะน าใหเ้ป็นคนด ี

   ๒. ใหเ้รยีนด ี

   ๓. บอกความรูใ้นศลิปวทิยาทกุอยา่งดว้ยด ี

   ๔. ยกยอ่งใหป้รากฏในมติรสหาย 

   ๕. ท าความป้องกันในทศิทัง้หลาย 

  คหบดบีตุร อาจารยผ์ูเ้ป็นทศิเบือ้งขวา ศษิยบ์ ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนี้แล 

ยอ่มอนุเคราะหศ์ษิยด์ว้ยหนา้ที ่๕ ประการนี ้ทศิเบือ้งขวานัน้เป็นอันชือ่วา่ศษิยไ์ด ้

ปิดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

  [๒๖๙] คหบดบีตุร สามพีงึบ ารงุภรรยาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหลังโดยหนา้ที ่๕ 

ประการ คอื 

   ๑. ใหเ้กยีรตยิกยอ่ง 

   ๒. ไมด่หูมิน่ 

   ๓. ไมป่ระพฤตนิอกใจ 

   ๔. มอบความเป็นใหญใ่ห ้

   ๕. ใหเ้ครือ่งแตง่ตัว 

  ภรรยาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหลัง สามบี ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล ยอ่มอนุเคราะห ์

สามดีว้ยหนา้ที ่๕ ประการ คอื 

   ๑. จัดการงานด ี

   ๒. สงเคราะหค์นขา้งเคยีงด ี

   ๓. ไมป่ระพฤตนิอกใจ 

   ๔. รักษาทรัพยท์ีส่ามหีามาได ้

   ๕. ขยันไมเ่กยีจครา้นในกจิทัง้ปวง 

  คหบดบีตุร ภรรยาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหลัง สามบี ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล 

ยอ่มอนุเคราะหส์ามดีว้ยหนา้ที ่๕ ประการนี ้ทศิเบือ้งหลังนัน้เป็นอันชือ่วา่สามไีด ้

ปิดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี ้

  [๒๗๐] คหบดบีตุร กลุบตุรพงึบ ารงุมติรสหายผูเ้ป็นทศิเบือ้งซา้ยโดยหนา้ที ่

๕ ประการ คอื 

   ๑. การให ้(การแบง่ปันสิง่ของให)้ 

   ๒. กลา่ววาจาเป็นทีรั่ก 

   ๓. ประพฤตตินใหเ้ป็นประโยชน์ 

   ๔. วางตนสม า่เสมอ 

   ๕. ไมพ่ดูจาหลอกลวงกัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

  มติรสหายผูเ้ป็นทศิเบือ้งซา้ย กลุบตุรบ ารงุโดยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

อนุเคราะหก์ลุบตุรดว้ยหนา้ที ่๕ ประการ คอื 

   ๑. ป้องกันมติรผูป้ระมาทแลว้ 

   ๒. ป้องกันทรัพยข์องมติรผูป้ระมาทแลว้ 

   ๓. เมือ่มภีัยก็เป็นทีพ่ ึง่พ านักได ้

   ๔. ไมล่ะทิง้ในยามอันตราย 

   ๕. นับถอืตลอดถงึวงศต์ระกลูของมติร 

  คหบดบีตุร มติรผูเ้ป็นทศิเบือ้งซา้ย กลุบตุรบ ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล 

ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนี ้ทศิเบือ้งซา้ยนัน้เป็นอันชือ่วา่กลุบตุร 

ไดปิ้ดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

  [๒๗๑] คหบดบีตุร นายพงึบ ารงุทาสกรรมกร ผูเ้ป็นทศิเบือ้งต า่โดยหนา้ที ่

๕ ประการ คอื 

   ๑. จัดการงานใหท้ าตามสมควรแกก่ าลัง 

   ๒. ใหอ้าหารและคา่จา้ง 

   ๓. ดแูลรักษายามเจ็บป่วย 

   ๔. ใหอ้าหารมรีสแปลก 

   ๕. ใหห้ยดุงานตามโอกาส 

  ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทศิเบือ้งต า่ นายบ ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

อนุเคราะหน์ายดว้ยหนา้ที ่๕ ประการ คอื 

   ๑. ตืน่ขึน้ท างานกอ่นนาย 

   ๒. เลกิงานเขา้นอนทหีลังนาย 

   ๓. ถอืเอาแตข่องทีน่ายให ้

   ๔. ท างานใหด้ขี ึน้ 

   ๕. น าคณุของนายไปสรรเสรญิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

  คหบดบีตุร ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทศิเบือ้งต า่ นายบ ารงุดว้ยหนา้ที ่๕ ประการ 

นีแ้ล ยอ่มอนุเคราะหน์ายโดยหนา้ที ่๕ ประการนี ้ทศิเบือ้งต า่นัน้เป็นอันชือ่วา่ 

นายไดปิ้ดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

  [๒๗๒] คหบดบีตุร กลุบตุรพงึบ ารงุสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทศิเบือ้งบน โดยหนา้ที ่

๕ ประการ คอื 

   ๑. จะท าสิง่ใด ก็ท าดว้ยเมตตา 

   ๒. จะพดูสิง่ใด ก็พดูดว้ยเมตตา 

   ๓. จะคดิสิง่ใด ก็คดิดว้ยเมตตา 

   ๔. เปิดประตตูอ้นรับ 

   ๕. ถวายปัจจัยเครือ่งยังชพี 

  สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทศิเบือ้งบน กลุบตุรบ ารงุโดยหนา้ที ่๕ ประการนีแ้ล 

ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรดว้ยหนา้ที ่๖ ประการ คอื 

   ๑. หา้มไมใ่หท้ าความชัว่ 

   ๒. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

   ๓. อนุเคราะหด์ว้ยน ้าใจอันดงีาม 

   ๔. ใหไ้ดฟั้งสิง่ทีย่ังไมเ่คยฟัง 

   ๕. อธบิายสิง่ทีเ่คยฟังแลว้ใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ 

   ๖. บอกทางสวรรคใ์ห ้

  คหบดบีตุร สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทศิเบือ้งบน กลุบตุรบ ารงุโดยหนา้ที ่๕ 

ประการนีแ้ล ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรโดยหนา้ที ่๖ ประการนี ้ทศิเบือ้งบนนัน้ 

เป็นอันชือ่วา่กลุบตุรไดปิ้ดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภัยแลว้ ดว้ยประการฉะนี”้ 

  [๒๗๓] พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ 

จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

    “มารดาบดิาเป็นทศิเบือ้งหนา้ 

   อาจารยเ์ป็นทศิเบือ้งขวา 

   บตุรภรรยาเป็นทศิเบือ้งหลัง 

   มติรสหายเป็นทศิเบือ้งซา้ย 

   ทาสกรรมกรเป็นทศิเบือ้งลา่ง 

   สมณพราหมณ์เป็นทศิเบือ้งบน 

   คฤหัสถใ์นตระกลูผูม้คีวามสามารถ๑ พงึไหวท้ศิเหลา่นี้ 

    บัณฑติผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี 

   เป็นคนละเอยีดและมไีหวพรบิ๒ 

   มคีวามประพฤตเิจยีมตน 

   ไมแ่ข็งกระดา้ง เชน่นัน้ ยอ่มไดย้ศ 

    คนขยัน ไมเ่กยีจครา้น 

   ยอ่มไมห่วัน่ไหวในอันตรายทัง้หลาย 

   คนมคีวามประพฤตไิมข่าดตอน๓ 

   มปัีญญาเชน่นัน้ ยอ่มไดย้ศ 

    คนชอบสงเคราะห ์

   ชอบสรา้งไมตร ีรูเ้รือ่งทีเ่ขาบอก๔ 

   ปราศจากความตระหนี ่เป็นผูช้อบแนะน า 

   ชีแ้จงแสดงเหตผุล เชน่นัน้ ยอ่มไดย้ศ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้คีวามสามารถ ในทีน่ีห้มายถงึผูม้คีวามสามารถทีจ่ะครองเรอืน คอืเลีย้งดบูตุรและภรรยาใหเ้ป็นสขุได ้

   (ท.ีปา.อ. ๒๗๓/๑๕๐) 

๒ มไีหวพรบิ ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามเฉลยีวฉลาดในการไหวท้ศิ คอืเขา้ใจความหมายของการไหวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   (ท.ีปา.อ. ๒๗๓/๑๕๐) 

๓ ประพฤตไิมข่าดตอน ในทีน่ีห้มายถงึประพฤตติอ่เนือ่งกันไปไมข่าดสาย (ท.ีปา.อ. ๒๗๓/๑๕๐) 

๔ รูเ้ร ือ่งทีเ่ขาบอก ในทีน่ีห้มายถงึรูเ้รือ่งทีบ่พุการสีั่งไว ้แลว้ปฏบัิตติามนัน้ (ท.ีปา.อ. ๒๗๓/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๘. สงิคาลกสตูร] 

ฉทสิาปฏจิฉาทนกัณฑ ์

    ทาน(การให)้ เปยยวชัชะ(วาจาเป็นทีรั่ก) 

   อัตถจรยิา(การประพฤตปิระโยชน)์ ในโลกนี้ 

   และสมานัตตตา(การวางตนสม า่เสมอ) 

   ในธรรมนัน้ ๆ ตามสมควร 

   สงัคหธรรมเหลา่นีแ้ลชว่ยอุม้ชโูลก 

   เหมอืนลิม่สลกัเพลาคมุรถทีแ่ลน่ไปไวไ้ดฉ้ะนัน้ 

    ถา้ไมม่สีงัคหธรรมเหลา่นี ้

   มารดาหรอืบดิาก็ไมพ่งึไดก้ารนับถอื 

   หรอืการบชูาเพราะบตุรเป็นเหต ุ

   แตเ่พราะบัณฑติเล็งเห็นความส าคัญของสงัคหธรรมเหลา่นี้ 

   ฉะนัน้ บัณฑติเหลา่นีจ้งึถงึความเป็นใหญแ่ละเป็นผูน่้าสรรเสรญิ” 

  [๒๗๔] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สงิคาลกะ คหบดบีตุร ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปี 

ในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค 

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระ 

องคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

สงิคาลกสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

 

๙. อาฏานาฏยิสตูร 

วา่ดว้ยมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏยิะ 

ภาณวารที ่๑ 

  [๒๗๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

ครัง้นัน้ ทา้วมหาราชทัง้ ๔ องคว์างยามรักษาการณ์ไวทั้ง้ ๔ ทศิ วางกองก าลังไว ้

ทัง้ ๔ ทศิ วางหน่วยป้องกันไวทั้ง้ ๔ ทศิ ดว้ยกองทัพยักษ์หมูใ่หญ ่ดว้ยกองทัพ 

คนธรรพห์มูใ่หญ ่ดว้ยกองทัพกมุภัณฑห์มูใ่หญ ่และดว้ยกองทัพนาคหมูใ่หญ ่

เมือ่ราตรผีา่นไป๑ มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งไสวท่ัวภเูขาคชิฌกฏู 

แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ฝ่ายยักษ์เหลา่นัน้ บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับพระผูม้พีระภาค 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และตระกลูแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกน่ังนิง่เฉย 

ณ ทีส่มควร 

  [๒๗๖] ทา้วเวสวณัมหาราชประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ยักษ์ชัน้สงูทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาค 

ก็ม ีทีเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ียักษ์ชัน้กลางทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ี

ทีเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ียักษ์ชัน้ต า่ทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ีทีเ่ลือ่มใส 

พระผูม้พีระภาคก็ม ีขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โดยมาก ยักษ์ไมเ่ลือ่มใสพระผูม้ ี

พระภาคเลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้ 

จากการฆา่สตัว ์ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้

ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้ 

จากการพดูเท็จ ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เมือ่ราตรผีา่นไป หมายถงึปฐมยาม คอืยามทีห่นึง่ผา่นไป (ในคนืหนึง่ แบง่เป็น ๓ ยาม ยามละ ๔ ชั่วโมง 

   เรยีกปฐมยาม มัชฌมิยามและปัจฉมิยาม ตามล าดับ) (ท.ีม.อ. ๒๙๓/๒๕๙, ท.ีปา.อ. ๒๗๕/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท แตโ่ดยมาก พวกยักษ์ไมง่ดเวน้จากการฆา่สตัว ์

ไมง่ดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้ไมง่ดเวน้จากการประพฤตผิดิ 

ในกาม ไมง่ดเวน้จากการพดูเท็จ ไมง่ดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท การทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่การงดเวน้ 

นัน้จงึไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของยักษ์เหลา่นัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีาวก 

ของพระผูม้พีระภาคทีอ่าศัยเสนาสนะเป็นป่าละเมาะ และป่าทบึ อันสงัด มเีสยีงนอ้ย 

มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับ 

ของมนุษย ์ควรแกก่ารหลกีเรน้ พวกยักษ์ชัน้สงูผูอ้าศัยอยูใ่นป่านัน้ทีไ่มเ่ลือ่มใสใน 

พระธรรมวนัิยของพระผูม้พีระภาคนีก็้ม ีขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาค 

ทรงเรยีนมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ เพือ่ใหย้ักษ์เหลา่นัน้เลือ่มใส เพือ่คุม้ครอง 

เพือ่รักษา เพือ่ไมถ่กูเบยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

ทัง้หลายเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  ล าดับนัน้ ทา้วเวสวณัมหาราช ทรงทราบพระอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับ 

แลว้จงึไดก้ราบทลูมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะนี ้ในเวลานัน้วา่ 

  [๒๗๗]  “ขอนอบนอ้มพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

   ผูม้พีระจักษุ มพีระสริ ิ

    ขอนอบนอ้มพระสขิพีทุธเจา้ 

   ผูท้รงอนุเคราะหแ์กส่ตัวท่ั์วหนา้ 

    ขอนอบนอ้มพระเวสสภพูทุธเจา้ 

   ผูท้รงช าระกเิลส มคีวามเพยีร 

    ขอนอบนอ้มพระกกสุนัธพทุธเจา้ 

   ผูท้รงย า่ยมีารและกองทัพมาร 

    ขอนอบนอ้มพระโกนาคมนพทุธเจา้ 

   ผูม้บีาปอันลอยแลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

    ขอนอบนอ้มพระกัสสปพทุธเจา้ 

   ผูห้ลดุพน้ในทีทั่ง้ปวง 

    ขอนอบนอ้มพระอังครีสพทุธเจา้ผูศ้ากยบตุร 

   ผูม้พีระสริ ิผูท้รงแสดงธรรมนี ้

   อันเป็นเครือ่งบรรเทาทกุขทั์ง้ปวง 

    อนึง่ พระพทุธเจา้เหลา่ใดเป็นผูด้ับกเิลสแลว้ในโลก 

   ทรงเห็นแจง้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

   พระพทุธเจา้เหลา่นัน้เป็นผูไ้มส่อ่เสยีด 

   เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม 

    เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายนอบนอ้มพระพทุธเจา้ 

   ผูโ้คตมโคตรพระองคใ์ด 

   ทรงเกือ้กลูแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

   ทรงเพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

   เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม 

  [๒๗๘]  พระสรุยิะ คอืพระอาทติย ์

   มมีณฑลใหญ ่ขึน้ทางทศิใด 

   เมือ่พระอาทติยข์ ึน้ กลางคนืก็หายไป 

   และเมือ่พระอาทติยข์ ึน้เรยีกกันวา่กลางวนั 

   ในทีท่ีพ่ระอาทติยข์ ึน้นัน้มหีว้งน ้าลกึ 

   คอื มหาสมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   ชนทัง้หลายรูจั้กหว้งน ้านัน้วา่สมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิตะวนัออกจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่ธตรฐ 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกคนธรรพ ์มคีนธรรพแ์วดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้วธตรฐจะมมีากก็มพีระนามเดยีวกัน 

   คอืทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้วธตรฐและพระโอรสเหลา่นัน้ 

   เห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากครามคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระผูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนีม้าเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายเคยถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่น ถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

  [๒๗๙]  ชนทัง้หลายผูส้อ่เสยีด 

   ผูน้นิทาคนลับหลัง เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   เป็นนายพราน เป็นโจร เป็นคนตลบตะแลง 

   ตายแลว้ เขาบอกใหน้ าออกไปทางทีใ่ด 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิใตจ้ากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่วริุฬหะ 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกกมุภัณฑ ์มกีมุภัณฑแ์วดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระองคไ์ดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้ววริฬุหะจะมมีากก็มพีระนามเดยีวกนั 

   คอืทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้ววริฬุหะและพระโอรสเหลา่นัน้ 

   เห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูใ้หญย่ิง่ ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนัน้มาเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

    ขา้พระองคทั์ง้หลายถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  [๒๘๐]  พระสรุยิะ คอืพระอาทติย ์

   มมีณฑลใหญ ่ตกทางทศิใด 

   เมือ่พระอาทติยต์ก กลางวนัก็หายไป 

   และเมือ่พระอาทติยต์กเรยีกกันวา่กลางคนื 

   ในทีท่ีพ่ระอาทติยต์กนัน้ มหีว้งน ้าลกึ 

   คอืมหาสมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   ชนทัง้หลายรูจั้กหว้งน ้านัน้วา่ สมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิตะวนัตกจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่วริปัูกษ์ 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกนาค มนีาคแวดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้ววริปัูกษ์จะมมีาก ก็มพีระนามเดยีวกัน 

   คอืทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้ววริปัูกษ์ และโอรสเหลา่นัน้ 

   ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนีม้าเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  [๒๘๑]  อตุตรกรุทุวปีเป็นรมณียสถาน 

   มภีเูขาหลวงชือ่สเินร ุแลดงูดงาม ตัง้อยูท่างทศิใด 

   พวกมนุษยซ์ ึง่เกดิในอตุตรกรุทุวปีนัน้ 

   ไมย่ดึถอืสิง่ใดวา่เป็นของตน ไมถ่อืครอง 

   มนุษยเ์หลา่นัน้ ไมต่อ้งหวา่นพชื 

   ไมต่อ้งน าไถออกไถ 

   หมูม่นุษยบ์รโิภคขา้วสาล ี

   อันผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

   พวกเขาหงุขา้วสาลอีันไมม่รี า ไมม่แีกลบ 

   บรสิทุธิ ์มกีลิน่หอม มเีมล็ดเป็นขา้วสาร 

   บนเตาอันปราศจากควนัและถา่น๑ 

   แลว้บรโิภคโภชนะจากทีนั่น้ 

    พวกเขาใชแ้มโ่คแทนมา้กบีเดีย่ว 

   แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชส้ตัวเ์ลีย้งแทนมา้กบีเดีย่ว แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชห้ญงิเป็นพาหนะ๒ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชช้ายเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชเ้ด็กหญงิเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชเ้ด็กชายเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

    พระสนมทัง้หลายของทา้วมหาราชนัน้ 

   ก็ขึน้สูย่านเหลา่นัน้ ตามหอ้มลอ้มไปทกุทศิ 

   ยานชา้ง ยานมา้ ยานทพิย ์ปราสาท และวอ 

   บังเกดิแกท่า้วมหาราชผูม้ยีศ 

    ทา้วเธอทรงมเีมอืงหลายเมอืงทีส่รา้งในอากาศ 

   คอื เมอืงอาฏานาฏา เมอืงกสุนิาฏา 

   เมอืงปรกสุนิาฏา เมอืงนาฏปรยิา เมอืงปรกสุฏินาฏา 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เตาอนัปราศจากควนัและถา่น ในทีน่ีห้มายถงึเตาทีใ่ชห้นิซึง่มคีวามรอ้นในตัวเอง ๓ กอ้นวางเป็นสามเสา้ 

   แลว้น าหมอ้ขา้วทีบ่รรจุขา้วสารวางไวบ้นกอ้นเสา้นัน้ แลว้ขา้วก็จะสกุดว้ยความรอ้นทีเ่กดิจากกอ้นเสา้นัน้ 

   (ท.ีปา.อ. ๒๘๑/๑๕๗) 

๒ ใชห้ญงิเป็นพาหนะ ในทีน่ีห้มายถงึจับผูห้ญงิทอ้งมาเทยีมยานใหล้ากไปเหมอืนมา้กบีเดีย่ว(ท.ีปา.อ. 

   ๒๘๑/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

    ทางทศิเหนอื มเีมอืงกปีวนัตะ 

   และมอีกีเมอืงหนึง่ชือ่ชโนฆะ 

   อกีเมอืงหนึง่ชือ่นวนวตยิะ 

   และมอีกีเมอืงหนึง่ชือ่อัมพรอัมพรวตยิะ 

   มรีาชธานชีือ่อาฬกมันทา 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทา้วกเุวรมหาราช 

   มรีาชธานชีือ่วสิาณา 

   ฉะนัน้ มหาชนจงึเรยีกทา้วกเุวรมหาราชวา่ ‘ทา้วเวสวณั’ 

    ยักษ์ชือ่ตโตลา ชือ่ตัตตลา 

   ชือ่ตโตตลา ชือ่โอชส ีชือ่เตชส ีชือ่ตโตชส ี

   ชือ่สรุะ ชือ่ราชา ชือ่สโูรราชา 

   ชือ่อรฏิฐะ ชือ่เนม ิชือ่อรฏิฐเนม ิ

   ตา่งท าหนา้ทีห่าขา่วและประกาศใหท้ราบ๑ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มหีว้งน ้าชือ่ธรณี 

   ซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิเมฆ เกดิฝนตก 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มสีภาชือ่ภคลวด ี

   เป็นทีป่ระชมุของพวกยักษ์ 

   มตีน้ไมทั้ง้หลาย ผลผิลเป็นนจิ 

   ดารดาษดว้ยหมูน่กชนดิตา่ง ๆ 

   มเีสยีงรอ้งของนกยงู นกกะเรยีน 

   และเสยีงขบักลอ่มจากนกดเุหวา่ เป็นตน้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตา่งท าหนา้ทีห่าขา่วและประกาศใหท้ราบ หมายถงึยักษ์ผูค้รองเมอืงแตล่ะตน แยกกันท าหนา้ทีด่แูล 

   รักษาผลประโยชนข์องเมอืงนัน้และแจง้ขา่วแกยั่กษ์ผูเ้ฝ้าประตใูนทศิตา่ง ๆ ๑๒ ทศิ ของวสิาณาราชธาน ี

   เพือ่ใหน้ าไปถวายแกท่า้วเวสวัณ (ท.ีปา.อ. ๒๘๑/๑๕๙, ท.ีปา.ฏกีา ๒๘๑/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มเีสยีงรอ้งของนกชวีญัชวีกะ 

   และนกโอฏฐวจติตกะ มไีกป่่า 

   ในสระบัวมปีทูอง และนกชือ่โปกขรสาตกะ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มเีสยีงนกแกว้  

   นกสาลกิา และหมูน่กทัณฑมาณวะ๑ 

   สระบัวของทา้วกเุวรนัน้ จงึงามตลอดกาลทกุเมือ่ 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิเหนอืจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูท้รงยศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่ทา้วกเุวร 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกยักษ์ มยีักษ์แวดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้วกเุวรจะมมีาก แตม่พีระนามเดยีวกัน 

   คอื ทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้วกเุวรและโอรสเหลา่นัน้ 

   ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นกฑณัฑมาณวะ หมายถงึนกทีม่หีนา้เหมอืนคนซึง่ชอบน าทอ่นไมส้ทีองมาวางไวบ้นใบบัว (ท.ีปา.อ. ๒๘๑/๑๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ไดส้ดับเรือ่งนัน้มาเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นีแ้หละ คอื มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะนัน้ 

เพือ่คุม้ครอง เพือ่รักษา เพือ่ไมถ่กูเบยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย 

  [๒๘๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ผูใ้ดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

หรอือบุาสกิา ผูเ้รยีนมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะนีจ้นจบครบบรบิรูณ์แลว้ 

หากวา่อมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นยักษ์ ยักษิณี บตุรยักษ์ ธดิายักษ์ มหาอ ามาตย ์

ของยักษ์ บรวิารของยักษ์ ผูรั้บใชข้องยักษ์ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นคนธรรพ ์นางคนธรรพ ์

บตุรคนธรรพ ์ธดิาคนธรรพ ์มหาอ ามาตยข์องคนธรรพ ์บรวิารของคนธรรพ ์ผูรั้บใช ้

ของคนธรรพก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นกมุภัณฑ ์นางกมุภัณฑ ์บตุรกมุภัณฑ ์ธดิากมุภัณฑ ์

มหาอ ามาตยข์องกมุภัณฑ ์บรวิารของกมุภัณฑ ์ผูรั้บใชข้องกมุภัณฑก็์ตาม ไมว่า่ 

จะเป็นนาค นางนาค บตุรนาค ธดิานาค มหาอ ามาตยข์องนาค บรวิารของนาค 

ผูรั้บใชข้องนาคก็ตาม มจีติประทษุรา้ย เดนิตามภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

ผูก้ าลังเดนิไป ยนืใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูย้นือยู ่น่ังใกลภ้กิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน่ั้งอยู ่หรอืนอนใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอื 

อบุาสกิา ผูน้อนอยู ่

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยนั์น้ไมพ่งึไดส้กัการะ หรอืความเคารพ ในหมู ่

บา้นหรอืในนคิมของขา้พระพทุธเจา้ ไมพ่งึไดพ้ืน้ทีบ่า้น หรอืทีอ่ยูใ่นราชธานีชือ่วา่ 

อาฬกมันทาของขา้พระพทุธเจา้ ไมอ่าจเขา้สมาคมของพวกยักษ์ของขา้พระพทุธเจา้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายไมพ่งึท าอาวาหมงคลหรอืววิาหมงคลกับ 

อมนุษยนั์น้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายดา่อมนุษยนั์น้ดว้ยค าดา่ทีต่รงตัวเต็มปาก 

เต็มค า๑ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายพงึเอาบาตรเปลา่ครอบศรีษะอมนุษยนั์น้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายพงึผา่ศรีษะอมนุษยนั์น้ออกเป็น ๗ เสีย่ง 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์มอีมนุษยทั์ง้หลาย ทีด่รุา้ย โหดเหีย้ม ท าเกนิเหตุ 

อมนุษยเ์หลา่นัน้ไมเ่ชือ่ฟังทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังเสนาบดขีองทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟัง 

ผูช้ว่ยเสนาบดขีองทา้วมหาราช ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยเ์หลา่นัน้ เรยีกวา่ 

เป็นศัตรขูองทา้วมหาราช เหมอืนมหาโจรทัง้หลายในแวน่แควน้ของพระราชาผูค้รอง 

แควน้มคธ มหาโจรเหลา่นัน้ไมเ่ชือ่ฟังพระราชาผูค้รองแควน้มคธ ไมเ่ชือ่ฟังเสนาบด ี

ของพระราชาผูค้รองแควน้มคธ ไมเ่ชือ่ฟังผูช้ว่ยเสนาบดขีองพระราชาผูค้รองแควน้ 

มคธ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์มหาโจรเหลา่นัน้ เรยีกวา่ เป็นศัตรขูองพระราชา 

ผูค้รองแควน้มคธ ฉันใด มอีมนุษยทั์ง้หลาย ทีด่รุา้ย โหดเหีย้ม ท าเกนิเหต ุอมนุษย ์

เหลา่นัน้ ไมเ่ชือ่ฟังทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังเสนาบดขีองทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังผูช้ว่ย 

เสนาบดขีองทา้วมหาราช ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยเ์หลา่นัน้ เรยีกวา่ เป็น 

ศัตรขูองทา้วมหาราช ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าดา่ทีต่รงตวัเต็มปากเต็มค า ในทีน่ีห้มายถงึค าด่ากระทบถงึอวัยวะสว่นตัวของผูถ้กูดา่ ทีช่ดัถอ้ยชดัค า 

   ไมอ่อ้มคอ้ม เชน่ ไอต้าเข ไอฟั้นเหยนิ (ท.ีปา.อ. ๒๘๒/๑๖๐-๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยผ์ูใ้ดผูห้นึง่ ไมว่า่จะเป็นยักษ์ ยักษิณี บตุรยักษ์ 

ธดิายักษ์ มหาอ ามาตยข์องยักษ์ บรวิารของยักษ์ ผูรั้บใชข้องยักษ์ก็ตาม ไมว่า่จะเป็น 

คนธรรพ ์นางคนธรรพ ์บตุรคนธรรพ ์ธดิาคนธรรพ ์มหาอ ามาตยข์องคนธรรพ ์

บรวิารของคนธรรพ ์ผูรั้บใชข้องคนธรรพก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นกมุภัณฑ ์นางกมุภัณฑ ์

บตุรกมุภัณฑ ์ธดิากมุภัณฑ ์มหาอ ามาตยข์องกมุภัณฑ ์บรวิารของกมุภัณฑ ์ผูรั้บ 

ใชข้องกมุภัณฑก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นนาค นางนาค บตุรนาค ธดิานาค มหาอ ามาตย ์

ของนาค บรวิารของนาค ผูรั้บใชข้องนาคก็ตาม มจีติประทษุรา้ย เดนิตามภกิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูก้ าลังเดนิอยู ่ยนืใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอื 

อบุาสกิา ผูย้นือยู ่น่ังใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน่ั้งอยู ่หรอืนอนใกล ้

ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน้อนอยู ่พงึกลา่วโทษ รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน 

ตอ่ยกัษ์ มหายักษ์ เสนาบดยีักษ์ มหาเสนาบดยีักษ์เหลา่นีว้า่ ‘ยักษ์นีส้งิ ยักษ์นี ้

เขา้สงิ ยักษ์นีร้ะราน ยักษ์นีร้กุราน ยักษ์นีเ้บยีดเบยีน ยักษ์นีบ้บีคัน้ ยักษ์นีไ้ม ่

ยอมปลอ่ย’ 

  [๒๘๓] ยกัษ ์มหายกัษ ์เสนาบดยีกัษ ์มหาเสนาบดยีกัษ ์คอืใคร 

    คอื อนิทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ 

   ภารทวาชะ ๑ ปชาบด ี๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ 

   กนินุฆณัฑ ุ๑ นฆิณัฑ ุ๑ ปนาทะ ๑ 

   โอปมัญญะ ๑ เทวสตูะ ๑ มาตล ิ๑ 

   จติตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ 

   ชโนสภะ ๑ สาตาคริะ ๑ เหมวตะ ๑ 

   ปณุณกะ ๑ กรตยิะ ๑ คฬุะ ๑ 

   สวิกะ ๑ มจุลนิทะ ๑ เวสสามติตะ ๑ 

   ยคุันธระ ๑ โคปาละ ๑ สปุปเคธะ ๑ หริ ิ๑ 

   เนตต ิ๑ มันทยิะ ๑ ปัญจาลจันทะ ๑ 

   อาฬวกะ ๑ ปชนุนะ ๑ สมุนะ ๑ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๑ 

   สมุขุะ ๑ ทธมิขุะ ๑ มณ ิ๑ 

   มานจิระ ๑ ทฆีะ ๑ รวมทัง้เสรสีกะดว้ย 

  พทุธบรษัิท พงึกลา่วโทษ รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนตอ่ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดยีักษ์ 

มหาเสนาบดยีักษ์เหลา่นีว้า่ ‘ยักษ์นีส้งิ ยักษ์นีเ้ขา้สงิ ยักษ์นีร้ะราน ยักษ์นีร้กุราน 

ยกัษ์นีเ้บยีดเบยีน ยักษ์นีบ้บีคัน้ ยักษ์นีไ้มย่อมปลอ่ย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นีแ้หละ คอื มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ เพือ่ 

คุม้ครอง เพือ่รักษา เพือ่ไมเ่บยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิาทัง้หลาย 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์บดันี้ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายขอทลูลากลับ เพราะ 

มกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท ามาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาราชทัง้หลาย ขอทา่นทัง้หลายจงก าหนดเวลา 

ทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  [๒๘๔] ครัง้นัน้ ทา้วมหาราชทัง้ ๔ ลกุจากทีป่ระทับถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาค กระท าประทักษิณแลว้อันตรธาน(หายตัว)ไป ณ ทีนั่น้เอง แมพ้วกยักษ์ 

เหลา่นัน้ก็ลกุจากทีน่ั่ง บางพวกก็ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณ 

แลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็น 

ทีร่ะลกึถงึกันกับพระผูม้พีระภาคแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกประกาศ 

ชือ่และโคตรแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกอันตรธานไปเสยีเฉย ๆ ณ ที ่

นัน้เอง 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

 

ภาณวารที ่๒ 

  [๒๘๕] เมือ่ราตรนัีน้ลว่งไป พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ตลอดราตรนีี ้ทา้วมหาราชทัง้ ๔ องคว์างยามรักษาการณ์ไว ้

ทัง้ ๔ ทศิ วางกองก าลังไวทั้ง้ ๔ ทศิ วางหน่วยป้องกันไวทั้ง้ ๔ ทศิ ดว้ยกองทัพ 

ยักษ์หมูใ่หญ ่ดว้ยกองทัพคนธรรพห์มูใ่หญ ่ดว้ยกองทัพกมุภัณฑห์มูใ่หญ ่และดว้ย 

กองทัพนาคหมูใ่หญ ่เมือ่ราตรนัีน้ผา่นไป มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งไสวท่ัวภเูขาคชิฌกฏูแลว้ เขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้ราแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ยักษ์เหลา่นัน้ บางพวกไหวเ้ราแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกสนทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับเราแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ประนมมอืมาทางทีเ่ราอยู ่น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และโคตรแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร บางพวกน่ังนิง่เฉย ณ ทีส่มควร 

  [๒๘๖] ภกิษุทัง้หลาย ทา้วเวสวัณมหาราชประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ 

ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ยักษ์ชัน้สงูทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาค 

ก็ม ีทีเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ียักษ์ชัน้กลางทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ี

ทีเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ียักษ์ชัน้ต า่ทีไ่มเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาคก็ม ีทีเ่ลือ่มใส 

พระผูม้พีระภาคก็ม ีขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โดยมาก ยักษ์ไมเ่ลือ่มใสพระผูม้พีระภาค 

เลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการ 

ฆา่สตัว ์ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้ทรงแสดง 

ธรรมเพือ่งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการ 

พดูเท็จ ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็น 

เหตแุหง่ความประมาท แตโ่ดยมาก พวกยักษ์ไมง่ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ไมง่ดเวน้ 

จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้ไมง่ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ไมง่ดเวน้ 

จากการพดูเท็จ ไมง่ดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

ความประมาท การทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่การงดเวน้นัน้จงึไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีช่อบใจของยักษ์เหลา่นัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีาวกของพระผูม้พีระภาค 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

ทีอ่าศัยเสนาสนะอันเป็นป่าละเมาะและป่าทบึ อันสงัด มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึ 

นอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับของมนุษย ์

ควรแกก่ารหลกีเรน้ พวกยกัษ์ชัน้สงูผูอ้าศัยอยูใ่นป่านัน้ทีไ่มเ่ลือ่มใสในพระธรรม- 

วนัิยของพระผูม้พีระภาคนีก็้ม ีขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคทรงเรยีน 

มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ เพือ่ใหย้ักษ์เหลา่นัน้เลือ่มใส เพือ่คุม้ครอง เพือ่ 

รักษา เพือ่ไมเ่บยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

ทัง้หลายเถดิ พระพทุธเจา้ขา้’ ภกิษุทัง้หลาย เรารับนมินตด์ว้ยอาการดษุณี 

  ล าดับนัน้ ทา้วเวสวณัมหาราช ทราบอาการทีเ่รารับแลว้จงึไดก้ลา่วมนตเ์ครือ่ง 

รักษาชือ่อาฏานาฏยิะนี ้ในเวลานัน้วา่ 

  [๒๘๗]  “๑ขอนอบนอ้มพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

   ผูม้พีระจักษุ มพีระสริ ิ

    ขอนอบนอ้มพระสขิพีทุธเจา้ 

   ผูท้รงอนุเคราะหแ์กส่ตัวท่ั์วหนา้ 

    ขอนอบนอ้มพระเวสสภพูทุธเจา้ 

   ผูท้รงช าระกเิลส มคีวามเพยีร 

    ขอนอบนอ้มพระกกสุนัธพทุธเจา้ 

   ผูท้รงย า่ยมีารและกองทัพมาร 

    ขอนอบนอ้มพระโกนาคมนพทุธเจา้ 

   ผูม้บีาปอันลอยแลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

    ขอนอบนอ้มพระกัสสปพทุธเจา้ 

   ผูห้ลดุพน้ในทีทั่ง้ปวง 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ขอ้ ๒๗๗-๒๘๒ หนา้ ๒๒๐-๒๓๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

    ขอนอบนอ้มพระอังครีสพทุธเจา้ผูศ้ากยบตุร 

   ผูม้พีระสริ ิผูท้รงแสดงธรรมนี ้

   อันเป็นเครือ่งบรรเทาทกุขทั์ง้ปวง 

    อนึง่ พระพทุธเจา้เหลา่ใดเป็นผูด้ับกเิลสแลว้ในโลก 

   ทรงเห็นแจง้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

   พระพทุธเจา้เหลา่นัน้เป็นผูไ้มส่อ่เสยีด 

   เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม 

    เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายนอบนอ้มพระพทุธเจา้ 

   ผูโ้คตมโคตรพระองคใ์ด 

   ทรงเกือ้กลูแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

   ทรงเพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

   เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม 

  [๒๘๘]  พระสรุยิะ คอืพระอาทติย ์

   มมีณฑลใหญ ่ขึน้ทางทศิใด 

   เมือ่พระอาทติยข์ ึน้ กลางคนืก็หายไป 

   และเมือ่พระอาทติยข์ ึน้เรยีกกันวา่กลางวนั 

   ในทีท่ีพ่ระอาทติยข์ ึน้นัน้มหีว้งน ้าลกึ 

   คอื มหาสมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   ชนทัง้หลายรูจั้กหว้งน ้านัน้วา่สมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิตะวันออกจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่ธตรฐ 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกคนธรรพ ์มคีนธรรพแ์วดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้วธตรฐจะมมีากก็มพีระนามเดยีวกัน 

   คอื ทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้วธตรฐและพระโอรสเหลา่นัน้ 

   เห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระผูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนีม้าเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายเคยถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

  [๒๘๙]  ชนทัง้หลายผูส้อ่เสยีด 

   ผูน้นิทาคนลับหลัง เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   เป็นนายพราน เป็นโจร เป็นคนตลบตะแลง 

   ตายแลว้ เขาบอกใหน้ าออกไปทางทศิใด 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิใตจ้ากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่วริุฬหะ 

   ทรงเป็นหัวหนา้พวกกมุภัณฑ ์มกีมุภัณฑแ์วดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระองคไ์ดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้ววริฬุหะจะมมีากก็มพีระนามเดยีวกนั 

   คอื ทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้ววริฬุหะและพระโอรสเหลา่นัน้ 

   เห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูใ้หญย่ิง่ ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนัน้มาเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

    ขา้พระองคทั์ง้หลายถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

    [๒๙๐] พระสรุยิะ คอืพระอาทติย ์

   มมีณฑลใหญ ่ตกทางทศิใด 

   เมือ่พระอาทติยต์ก กลางวนัก็หายไป 

   และเมือ่พระอาทติยต์กเรยีกกันวา่กลางคนื 

   ในทีท่ีพ่ระอาทติยต์กนัน้ มหีว้งน ้าลกึ 

   คอืมหาสมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   ชนทัง้หลายรูจั้กหว้งน ้านัน้วา่ สมทุรทีเ่ต็มดว้ยน ้า 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิตะวนัตกจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่วริปัูกษ์ 

   ทรงเป็นหัวหนา้ของพวกนาค มนีาคแวดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้ววริปัูกษ์จะมมีาก ก็มพีระนามเดยีวกัน 

   คอื ทัง้ ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้ววริปัูกษ์ และโอรสเหลา่นัน้ 

   ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนีม้าเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  [๒๙๑]  อตุตรกรุทุวปีเป็นรมณียสถาน 

   มภีเูขาหลวงชือ่สเินร ุแลดงูดงาม ตัง้อยูท่างทศิใด 

   พวกมนุษยซ์ ึง่เกดิในอตุตรกรุทุวปีนัน้ 

   ไมย่ดึถอืสิง่ใดวา่เป็นของตน ไมถ่อืครอง 

   มนุษยเ์หลา่นัน้ ไมต่อ้งหวา่นพชื 

   ไมต่อ้งน าไถออกไถ 

   หมูม่นุษยบ์รโิภคขา้วสาล ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

   อันผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ 

   พวกเขาหงุขา้วสาลอีันไมม่รี า ไมม่แีกลบ 

   บรสิทุธิ ์มกีลิน่หอม มเีมล็ดเป็นขา้วสาร 

   บนเตาอันปราศจากควนัและถา่น 

   แลว้บรโิภคโภชนะจากทีนั่น้ 

    พวกเขาใชแ้มโ่คแทนมา้กบีเดีย่ว 

   แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชส้ตัวเ์ลีย้งแทนมา้กบีเดีย่ว แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชห้ญงิเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชช้ายเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชเ้ด็กหญงิเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

   ใชเ้ด็กชายเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศินอ้ยทศิใหญ ่

    พระสนมทัง้หลายของทา้วมหาราชนัน้ 

   ก็ขึน้สูย่านเหลา่นัน้ ตามหอ้มลอ้มไปทกุทศิ 

   ยานชา้ง ยานมา้ ยานทพิย ์ปราสาท และวอ 

   บังเกดิแกท่า้วมหาราชผูม้ยีศ 

    ทา้วเธอทรงมเีมอืงหลายเมอืงทีส่รา้งในอากาศ 

   คอื เมอืงอาฏานาฏา เมอืงกสุนิาฏา 

   เมอืงปรกสุนิาฏา เมอืงนาฏปรยิา เมอืงปรกสุฏินาฏา 

    ทางทศิเหนอื มเีมอืงกปีวนัตะ 

   และมอีกีเมอืงหนึง่ชือ่ชโนฆะ 

   อกีเมอืงหนึง่ชือ่นวนวตยิะ 

   และมอีกีเมอืงหนึง่ชือ่อัมพรอัมพรวตยิะ 

   มรีาชธานชีือ่อาฬกมันทา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทา้วกเุวรมหาราช 

   มรีาชธานชีือ่วสิาณา 

   ฉะนัน้ มหาชนจงึเรยีกทา้วกเุวรมหาราชวา่ ‘ทา้วเวสวณั’ 

    ยักษ์ชือ่ตโตลา ชือ่ตัตตลา 

   ชือ่ตโตตลา ชือ่โอชส ีชือ่เตชส ีชือ่ตโตชส ี

   ชือ่สรุะ ชือ่ราชา ชือ่สโูรราชา 

   ชือ่อรฏิฐะ ชือ่เนม ิชือ่อรฏิฐเนม ิ

   ตา่งท าหนา้ทีห่าขา่วและประกาศใหท้ราบ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มหีว้งน ้าชือ่ธรณี 

   ซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิเมฆ เกดิฝนตก 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มสีภาชือ่ภคลวด ี

   เป็นทีป่ระชมุของพวกยักษ์ 

   มตีน้ไมทั้ง้หลาย ผลผิลเป็นนจิ 

   ดารดาษดว้ยหมูน่กชนดิตา่ง ๆ 

   มเีสยีงรอ้งของนกยงู นกกะเรยีน 

   และเสยีงขบักลอ่มจากนกดเุหวา่ เป็นตน้ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มเีสยีงรอ้งของนกชวีญัชวีกะ 

   และนกโอฏฐวจติตกะ มไีกป่่า 

   ในสระบัวมปีทูองและนกชือ่โปกขรสาตกะ 

    ในวสิาณาราชธานนัีน้ มเีสยีงนกแกว้ 

   นกสาลกิาและหมูน่กทัณฑมาณวะ 

   สระบัวของทา้วกเุวรนัน้ จงึงามตลอดกาลทกุเมือ่ 

   คนเรยีกทศินัน้วา่ ทศินัน้เป็นทศิเหนอืจากภเูขาสเินรนุีไ้ป 

   ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูท้รงยศองคนั์น้อภบิาลอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

    ทา้วมหาราชนัน้มพีระนามวา่ทา้วกเุวร 

   เป็นหัวหนา้ของพวกยักษ์ มยีักษ์แวดลอ้ม 

   ทรงโปรดปรานดว้ยการรา่ยร าและการขบัรอ้ง 

    ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ 

   ‘แมโ้อรสของทา้วกเุวรจะมมีาก แตม่พีระนามเดยีวกัน 

   คอื ทัง้ ๙๑ องค ์มนีามวา่อนิทะ ตา่งมพีลังมาก’ 

    ทา้วกเุวรและโอรสเหลา่นัน้ 

   ไดเ้ห็นพระพทุธเจา้ผูต้ ืน่แลว้ 

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   พากันถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ปราศจากความคร่ันครา้ม แตท่ีไ่กล 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุอาชาไนย 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงเป็นบรุษุสงูสดุ 

   ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบนอ้มพระองค ์

   ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอันฉลาดเถดิ 

   แมอ้มนุษยทั์ง้หลายก็ถวายอภวิาทพระองค ์

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ก็ไดส้ดบัเรือ่งนัน้มาเนอืง ๆ ฉะนัน้ จงึกราบทลูเชน่นี ้

    ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ถามพวกอมนุษยว์า่ 

   ‘พวกทา่นถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’ 

   พวกอมนุษยต์อบวา่ 

   ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ 

   ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ขอถวายอภวิาทพระพทุธโคดม 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

  [๒๙๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นีแ้หละ คอื มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏา- 

นาฏยิะนัน้ เพือ่คุม้ครอง เพือ่รักษา เพือ่ไมถู่กเบยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ผูใ้ดก็ตามไมว่า่จะเป็นภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอื 

อบุาสกิา ผูเ้รยีนมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะนีจ้นจบครบบรบิรูณ์แลว้ หากวา่ 

อมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นยักษ์ ยักษิณี บตุรยักษ์ ธดิายักษ์ มหาอ ามาตยข์องยักษ์ 

บรวิารของยักษ์ ผูรั้บใชข้องยักษ์ก็ตาม ไมว่า่จะเป็นคนธรรพ ์นางคนธรรพ ์บตุร 

คนธรรพ ์ธดิาคนธรรพ ์มหาอ ามาตยข์องคนธรรพ ์บรวิารของคนธรรพ ์ผูรั้บใชข้อง 

คนธรรพก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นกมุภัณฑ ์นางกมุภัณฑ ์บตุรกมุภัณฑ ์ธดิากมุภัณฑ ์

มหาอ ามาตยข์องกมุภัณฑ ์บรวิารของกมุภัณฑ ์ผูรั้บใชข้องกมุภัณฑก็์ตาม ไมว่า่ 

จะเป็นนาค นางนาค บตุรนาค ธดิานาค มหาอ ามาตยข์องนาค บรวิารของนาค 

ผูรั้บใชข้องนาคก็ตาม มจีติประทษุรา้ย เดนิตามภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา 

ผูก้ าลังเดนิไป ยนืใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูย้นือยู ่น่ังใกลภ้กิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน่ั้งอยู ่หรอืนอนใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอื 

อบุาสกิา ผูน้อนอยู ่

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยนั์น้ไมพ่งึไดส้กัการะ หรอืความเคารพ ในหมู ่

บา้นหรอืในนคิมของขา้พระพทุธเจา้ ไมพ่งึไดพ้ืน้ทีบ่า้น หรอืทีอ่ยูใ่นราชธานีชือ่วา่ 

อาฬกมันทาของขา้พระพทุธเจา้ ไมอ่าจเขา้สมาคมของพวกยักษ์ของขา้พระพทุธเจา้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายไมพ่งึท าอาวาหมงคลและววิาหมงคลกับ 

อมนุษยนั์น้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายดา่อมนุษยนั์น้ดว้ยค าดา่ทีต่รงตัวเต็มปาก 

เต็มค า 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายพงึเอาบาตรเปลา่ครอบศรีษะอมนุษยนั์น้ 

  อกีประการหนึง่ อมนุษยทั์ง้หลายพงึผา่ศรีษะอมนุษยนั์น้ออกเป็น ๗ เสีย่ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์มอีมนุษยทั์ง้หลาย ทีด่รุา้ย โหดเหีย้ม ท าเกนิเหตุ 

อมนุษยเ์หลา่นัน้ไมเ่ชือ่ฟังทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังเสนาบดขีองทา้วมหาราช 

ไมเ่ชือ่ฟังผูช้ว่ยเสนาบดขีองทา้วมหาราช ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยเ์หลา่นัน้ 

เรยีกวา่ เป็นศัตรขูองทา้วมหาราช เหมอืนมหาโจรทัง้หลายในแวน่แควน้ของพระราชา 

ผูค้รองแควน้มคธ มหาโจรเหลา่นัน้ไมเ่ชือ่ฟังพระราชาผูค้รองแควน้มคธ ไมเ่ชือ่ฟัง 

เสนาบดขีองพระราชาผูค้รองแควน้มคธ ไมเ่ชือ่ฟังผูช้ว่ยเสนาบดขีองพระราชา 

ผูค้รองแควน้มคธ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์มหาโจรเหลา่นัน้ เรยีกวา่ เป็นศัตรขูอง 

พระราชาผูค้รองแควน้มคธ ฉันใด มอีมนุษยทั์ง้หลาย ทีด่รุา้ย โหดเหีย้ม ท าเกนิเหตุ 

อมนุษยเ์หลา่นัน้ ไมเ่ชือ่ฟังทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังเสนาบดขีองทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟัง 

ผูช้ว่ยเสนาบดขีองทา้วมหาราช ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยเ์หลา่นัน้ เรยีกวา่ 

เป็นศัตรขูองทา้วมหาราช ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อมนุษยผ์ูใ้ดผูห้นึง่ไมว่า่จะเป็นยักษ์ ยักษิณี บตุรยักษ์ 

ธดิายักษ์ มหาอ ามาตยข์องยักษ์ บรวิารของยักษ์ ผูรั้บใชข้องยักษ์ก็ตาม ไมว่า่จะเป็น 

คนธรรพ ์นางคนธรรพ ์บตุรคนธรรพ ์ธดิาคนธรรพ ์มหาอ ามาตยข์องคนธรรพ ์

บรวิารของคนธรรพ ์ผูรั้บใชข้องคนธรรพก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นกมุภัณฑ ์นางกมุภัณฑ ์

บตุรกมุภัณฑ ์ธดิากมุภัณฑ ์มหาอ ามาตยข์องกมุภัณฑ ์บรวิารของกมุภัณฑ ์

ผูรั้บใชข้องกมุภัณฑก็์ตาม ไมว่า่จะเป็นนาค นางนาค บตุรนาค ธดิานาค 

มหาอ ามาตยข์องนาค บรวิารของนาค ผูรั้บใชข้องนาคก็ตาม มจีติประทษุรา้ย 

เดนิตามภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูก้ าลังเดนิอยู ่ยนืใกลภ้กิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูย้นือยู ่น่ังใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน่ั้งอยู ่

หรอืนอนใกลภ้กิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรอือบุาสกิา ผูน้อนอยู ่พงึกลา่วโทษ รอ้งทกุข ์

รอ้งเรยีนตอ่ยกัษ์ มหายักษ์ เสนาบดยีักษ์ มหาเสนาบดยีักษ์เหลา่นีว้า่ ‘ยักษ์นีส้งิ 

ยักษ์นีเ้ขา้สงิ ยักษ์นีร้ะราน ยักษ์นีร้กุราน ยักษ์นีเ้บยีดเบยีน ยักษ์นีบ้บีคัน้ ยักษ์นี้ 

ไมย่อมปลอ่ย’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

  [๒๙๓]  ยกัษ ์มหายกัษ ์เสนาบดยีกัษ ์มหาเสนาบดยีกัษ ์คอืใคร 

   คอื อนิทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ 

   ภารทวาชะ ๑ ปชาบด ี๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ 

   กนินุฆณัฑ ุ๑ นฆิณัฑ ุ๑ ปนาทะ ๑ 

   โอปมัญญะ ๑ เทวสตูะ ๑ มาตล ิ๑ 

   จติตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ 

   ชโนสภะ ๑ สาตาคริะ ๑ เหมวตะ ๑ 

   ปณุณกะ ๑ กรตยิะ ๑ คฬุะ ๑ 

   สวิกะ ๑ มจุลนิทะ ๑ เวสสามติตะ ๑ 

   ยคุันธระ ๑ โคปาละ ๑ สปุปเคธะ ๑ หริ ิ๑ 

   เนตต ิ๑ มันทยิะ ๑ ปัญจาลจันทะ ๑ 

   อาฬวกะ ๑ ปชนุนะ ๑ สมุนะ ๑ 

   สมุขุะ ๑ ทธมิขุะ ๑ มณ ิ๑ 

   มานจิระ ๑ ทฆีะ ๑ รวมทัง้เสรสีกะดว้ย 

  พทุธบรษัิท พงึกลา่วโทษ รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีนตอ่ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดยีักษ์ 

มหาเสนาบดยีักษ์เหลา่นีว้า่ ‘ยักษ์นีส้งิ ยักษ์นีเ้ขา้สงิ ยักษ์นีร้ะราน ยักษ์นีร้กุราน 

ยักษ์นีเ้บยีดเบยีน ยักษ์นีบ้บีคัน้ ยักษ์นีไ้มย่อมปลอ่ย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นีแ้หละ คอื มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ เพือ่ 

คุม้ครอง เพือ่รักษา เพือ่ไมเ่บยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิาทัง้หลาย 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์บดันี ้ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายขอทลูลากลับ เพราะ 

มกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท ามาก พระพทุธเจา้ขา้’ เราไดก้ลา่ววา่ ‘มหาราช 

ทัง้หลาย ขอทา่นทัง้หลายจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๙. อาฎานาฎยิสตูร] 

ภาณวารที ่๒ 

  [๒๙๔] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ทา้วมหาราชทัง้ ๔ ลกุจากทีป่ระทับ ไหวเ้รา 

กระท าประทักษิณแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง แมพ้วกยักษ์เหลา่นัน้ก็ลกุจากทีน่ั่ง 

บางพวกก็ไหวเ้รา กระท าประทักษิณแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกสนทนา 

ปราศรัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกบัเราแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง 

บางพวกประนมมอืมาทางทีเ่ราอยูแ่ลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกประกาศ 

ชือ่และโคตรแลว้อันตรธานไป ณ ทีนั่น้เอง บางพวกอันตรธานไปเสยีเฉย ๆ ณ ที ่

นัน้เอง 

  [๒๙๕] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเรยีนมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ 

จงเลา่เรยีนมนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะ จงทรงจ ามนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏา- 

นาฏยิะไว ้ภกิษุทัง้หลาย มนตเ์ครือ่งรักษาชือ่อาฏานาฏยิะนี ้ประกอบดว้ยประโยชน ์

เพือ่คุม้ครอง เพือ่รักษา เพือ่ไมเ่บยีดเบยีน เพือ่อยูส่ าราญของภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

อาฏานาฏยิสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

ทอ้งพระโรงหลังใหมช่ือ่อพุภตกะ 

 

๑๐. สงัคตีสิตูร 

วา่ดว้ยการสงัคายนา 

  [๒๙๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้มัลละ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป ไดเ้สด็จถงึกรงุปาวาของพวกเจา้มัลละ ทราบวา่ สมัยนัน้ 

พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สวนมะมว่งของนายจุนทกัมมารบตุร๑ เขตกรงุปาวานัน้ 

ทอ้งพระโรงหลงัใหมช่ือ่อพุภตกะ 

  [๒๙๗] สมัยนัน้ ทอ้งพระโรงหลังใหมอ่ันมนีามวา่ อพุภตกะ ทีพ่วกเจา้มัลละ 

กรงุปาวา โปรดใหส้รา้งส าเร็จแลว้ไดไ้มน่าน ยังไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ หรอืใคร ๆ 

ทีเ่ป็นมนุษยเ์ขา้พักอาศัยเลย พวกเจา้มัลละกรงุปาวาไดส้ดับขา่ววา่ พระผูม้พีระภาค 

เสด็จจารกิในแควน้มัลละ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ไดเ้สด็จ 

ถงึกรงุปาวาโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ สวนมะมว่งของนายจนุทกัมมารบตุร เขต 

กรงุปาวา ตอ่มา พวกเจา้มัลละกรงุปาวาไดพ้ากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ทอ้งพระโรงหลังใหมอ่ันมนีามวา่ 

อพุภตกะ ทีพ่วกเจา้มัลละกรงุปาวา โปรดใหส้รา้งส าเร็จแลว้ไดไ้มน่าน ยังไมม่สีมณะ 

หรอืพราหมณ์ หรอืใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษยเ์ขา้พักอาศัยเลย ขอพระผูม้พีระภาคทรงใช ้

ทอ้งพระโรงนัน้เป็นปฐมฤกษ์ดว้ยเถดิ พวกเจา้มัลละกรงุปาวา จักใชภ้ายหลังที ่

พระผูม้พีระภาคทรงใชเ้ป็นปฐมฤกษ์แลว้ ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก ่

พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุปาวาตลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  [๒๙๘] ล าดับนัน้ พวกเจา้มัลละกรงุปาวา ทรงทราบพระอาการทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กมัมารบตุร แปลวา่บุตรของนายชา่งทอง (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗๖/๓๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

ทอ้งพระโรงหลังใหมช่ือ่อพุภตกะ 

กระท าประทักษิณ๑แลว้ เสด็จเขา้ไปยังทอ้งพระโรงหลังใหม ่แลว้จงึรับสัง่ใหป้เูครือ่งลาด 

ท่ัวทอ้งพระโรง ปลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า ตามประทปีน ้ามัน แลว้เขา้เฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายไดป้เูครือ่งลาด 

ท่ัวทอ้งพระโรง ปลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า ตามประทปีน ้ามันแลว้ ขอพระผูม้ ี

พระภาคจงทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  [๒๙๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เสด็จไปยังทอ้งพระโรงพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้สูท่อ้ง 

พระโรงประทับน่ังพงิเสากลาง ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัออก 

  ฝ่ายภกิษุสงฆล์า้งเทา้แลว้เขา้สูท่อ้งพระโรงน่ังพงิฝาดา้นทศิตะวนัตก ผนิหนา้ 

ไปทางทศิตะวนัออกอยูเ่บือ้งพระปฤษฎางคพ์ระผูม้พีระภาค 

  สว่นพระเจา้มัลละกรงุปาวาทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้สูท่อ้งพระโรงประทับ 

น่ังพงิฝาทางดา้นทศิตะวนัออก ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัตกอยูเ่บือ้งพระพักตร ์

พระผูม้พีระภาค๒ 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้วกเจา้มัลละกรงุปาวาเห็นชดั ชวนใจ 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาเกอืบตลอดคนื แลว้ทรงสง่ไปดว้ยพระด ารัสวา่ “วาเสฏฐะทัง้หลาย 

ราตรผีา่นไปมากแลว้๓ ขอทา่นทัง้หลายจงก าหนดเวลาสมควร ณ บัดนีเ้ถดิ” พวกเจา้ 

มัลละกรงุปาวาทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ทรงพากันลกุขึน้จากทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กระท าประทกัษณิ หมายถงึเดนิเวยีนขวา คอืเดนิพนมมอืเวยีนไปทางขวาตามเข็มนาฬกิา เป็นการแสดง 

   ความเคารพ ตามธรรมเนยีมสมัยนัน้ ตอ้งเดนิเวยีนขวา ๓ รอบ โดยมพีระผูม้พีระภาคอยูท่างขวา เสร็จ 

   แลว้หันหนา้ไปทางพระผูม้พีระภาค เดนิถอยหลังจนสดุสายตา คอืจนมองไมเ่ห็นพระผูม้พีระภาค คกุเขา่ 

   ลงกราบดว้ยเบญจางคประดษิฐ ์แลว้เดนิจากไป (ว.ิอ. ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๔๓/๒๔๖ 

๓ ราตรผีา่นไปมากแลว้ หมายถงึเกอืบสวา่ง (ท.ีม.อ. ๑๕๑/๑๔๐-๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

เรือ่งนคิรนถแ์ตกกัน 

  [๓๐๐] ล าดับนัน้พระผูม้พีระภาค เมือ่พวกเจา้มัลละกรงุปาวาเสด็จจากไปแลว้ 

ไมน่าน ทรงเหลยีวดหูมูภ่กิษุผูน่ั้งนิง่แลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัสวา่ 

“สารบีตุร ภกิษุสงฆป์ราศจากถนีมทิธะ สารบีตุร จงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลาย 

เราเมือ่ยหลัง จักขอพักสกัหน่อย” ทา่นพระสารบีตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

จากนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้สูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ ทรงส าเร็จสหีไสยาโดย 

พระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท ทรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงก าหนด 

พระทัยพรอ้มจะเสด็จลกุขึน้ 

เร ือ่งนคิรนถแ์ตกกนั 

  [๓๐๑] สมัยนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมแลว้ไมน่านทีก่รงุปาวา 

เพราะการถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ พวกนคิรนถจ์งึแตกกัน เกดิแยกกัน 

เป็น ๒ พวก ตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยูว่า่ 

“ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี ้แตข่า้พเจา้รูท่ั้วถงึธรรมวนัิย ทา่นจะรูท่ั้วถงึธรรมวนัิย 

นีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นปฏบิัตผิดิ แตข่า้พเจา้ปฏบิัตถิกู ค าพดูของขา้พเจา้มปีระโยชน์ 

แตค่ าพดูของทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่น ทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วร 

พดูภายหลัง ทา่นกลับพดูกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ขา้พเจา้จับผดิ 

ค าพดูของทา่นไดแ้ลว้ ขา้พเจา้ขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถ ก็จงหาทาง 

แกค้ าพดูหรอืเปลือ้งตนใหพ้น้ผดิเถดิ” เห็นจะมแีตก่ารฆา่กันเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นไปใน 

พวกนคิรนถผ์ูเ้ป็นสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร แมพ้วกสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร 

ทีเ่ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ก็มอีาการเบือ่หน่าย คลายความรัก รูส้กึทอ้ถอยใน 

พวกนคิรนถผ์ูเ้ป็นสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร ทัง้นีเ้พราะธรรมวนัิยทีน่คิรนถ ์นาฏบตุร 

กลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ 

สงบระงับ เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้เป็นธรรมวนัิยทีม่ ี

ทีพ่ านักถกูท าลายแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๖๔ หนา้ ๑๒๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑ 

  [๓๐๒] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่น 

ผูม้อีายทัุง้หลาย นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมแลว้ไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะ 

การถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ พวกนคิรนถจ์งึแตกกัน เกดิแยกกัน 

เป็น ๒ พวก ฯลฯ เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านักถกูท าลายแลว้ เป็นธรรมวนัิย 

ทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีก็้เป็นอยา่งนัน้แหละ ในธรรมวนัิยที ่

ศาสดากลา่วไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

ความสงบระงับ เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้สว่นธรรมนี ้

แลพระผูม้พีระภาคของพวกเราตรัสไวด้แีลว้ ประกาศไวด้แีลว้ เป็นเครือ่งน าออกจาก 

ทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมอะไรเลา่ทีพ่ระผูม้พีระภาคของพวกเราตรัสไวด้แีลว้ 

ประกาศไวด้แีลว้ เป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เป็นธรรม 

ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาท 

กันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ีต้ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไป 

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๑ 

  [๓๐๓] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๑ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ให ้

พรหมจรรยน์ีต้ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมหมวดละ ๑ ประการ คอือะไร 

  คอื 

   สตัวทั์ง้หลายทัง้ปวง ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร 

   สตัวทั์ง้หลายทัง้ปวง ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยสงัขาร 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๑ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๑ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๒ 

  [๓๐๔] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๒ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ให ้

พรหมจรรยน์ีต้ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

  ธรรมหมวดละ ๒ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

       ๑. นาม๑ 

       ๒. รปู๒ 

๒ 

    ๑. อวชิชา๓   (ความไมรู่แ้จง้) 

    ๒. ภวตัณหา๔   (ความทะยานอยากในภพ) 

 

๓ 

    ๑. ภวทฏิฐิ๕   (ความเห็นเนือ่งดว้ยภพ) 

    ๒. วภิวทฏิฐิ๖  (ความเห็นเนือ่งดว้ยวภิพ) 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นาม หมายถงึอรปูขันธ ์๔ คอื (๑) เวทนาขันธ ์(๒) สัญญาขันธ ์(๓) สังขารขันธ ์(๔) วญิญาณขันธ ์และ 

   นพิพาน (ท.ีปา.อ. ๓๐๔/๑๗๐-๑๗๑) และดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๐/๑๐๗, อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๑๓๑๖- 

   ๑๓๑๗/๓๓๐ 

๒ รปู หมายถงึมหาภตูรปู ๔ และรูปทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ (คอือปุาทายรปู ๒๔)(ท.ีปา.อ.๓๐๔/๑๗๑) 

   และดเูทยีบ อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๑๓๑๖-๑๓๑๗/๓๓๐ 

๓ อวชิชา หมายถงึความไม่รูแ้จง้ในสัจจะ ๔ มทีกุข ์เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๓๐๔/๑๗๑) 

๔ ภวตณัหา หมายถงึความปรารถนาภพ (ท.ีปา.อ. ๓๐๔/๑๗๑) และดเูทยีบขอ้ ๓๕๒ หนา้ ๓๗๐ ในเลม่นี ้

๕ ภวทฏิฐ ิหมายถงึสัสสตทฏิฐ ิคอืเห็นวา่อัตตาและโลกเทีย่ง (ท.ีปา.อ. ๓๐๔/๑๗๑) และดเูทยีบ องฺ.ทกุ. 

   (แปล) ๒๐/๙๒/๑๐๘, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๙๖/๕๖๒ 

๖ วภิวทฏิฐ ิหมายถงึอจุเฉททฏิฐ ิคอืเห็นวา่อัตตาและโลกขาดสญู (ท.ีปา.อ. ๓๐๔/๑๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

๔ 

    ๑. อหริกิะ   (ความไมอ่ายบาป) 

    ๒. อโนตตัปปะ (ความไมก่ลัวบาป)๑ 

 

๕ 

    ๑. หริ ิ   (ความอายบาป) 

    ๒. โอตตัปปะ   (ความกลัวบาป)๒ 

 

๖ 

    ๑. โทวจัสสตา  (ความเป็นผูว้า่ยาก) 

    ๒. ปาปมติตตา  (ความมปีาปมติร)๓ 

 

๗ 

   ๑. โสวจัสสตา  (ความเป็นผูว้า่งา่ย) 

    ๒. กัลยาณมติตตา  (ความมกีัลยาณมติร)๔ 

 

๘ 

   ๑. อาปัตตกิสุลตา    (ความเป็นผูฉ้ลาดในอาบัต)ิ 

   ๒. อาปัตตวิฏุฐานกสุลตา  (ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากอาบัต)ิ๕ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๐๐/๕๖๓ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๔/๑๐๘ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๕/๑๐๘, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๐๑/๕๖๔ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๖/๑๐๘ 

๕ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๘/๑๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

๙ 

  ๑. สมาปัตตกิสุลตา   (ความเป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาบัต)ิ 

  ๒. สมาปัตตวิฏุฐานกสุลตา  (ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาบัต)ิ 

 

๑๐ 

  ๑. ธาตกุสุลตา   (ความเป็นผูฉ้ลาดในธาต)ุ 

  ๒. มนสกิารกสุลตา   (ความเป็นผูฉ้ลาดในมนสกิาร)๑  

 

๑๑ 

  ๑. อายตนกสุลตา   (ความเป็นผูฉ้ลาดในอายตนะ) 

  ๒. ปฏจิจสมปุปาทกสุลตา  (ความเป็นผูฉ้ลาดในปฏจิจสมปุบาท) 

 

๑๒ 

   ๑. ฐานกสุลตา  (ความเป็นผูฉ้ลาดในฐานะ) 

   ๒. อัฏฐานกสุลตา  (ความเป็นผูฉ้ลาดในอัฏฐานะ) 

 

๑๓ 

    ๑. อาชชวะ  (ความซือ่ตรง) 

    ๒. ลัชชวะ  (ความละอาย)๒ 

 

๑๔ 

    ๑. ขนัต ิ (ความอดทน) 

    ๒. โสรัจจะ  (ความเสงีย่ม)๓ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๗/๑๐๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๖๕/๑๒๖ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๖๖/๑๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

๑๕ 

   ๑. สาขลัยะ   (ความมวีาจาออ่นหวาน) 

   ๒. ปฏสินัถาร   (การตอ้นรับ)๑ 

 

๑๖ 

   ๑. อวหิงิสา   (ความไมเ่บยีดเบยีน) 

   ๒. โสเจยยะ   (ความสะอาด)๒ 

 

๑๗ 

   ๑. มฏุฐสจัจะ   (ความหลงลมืสต)ิ 

   ๒. อสมัปชญัญะ  (ความไมรู่ต้ัว)๓ 

 

๑๘ 

   ๑. สต ิ   (ความระลกึได)้ 

   ๒. สมัปชญัญะ  (ความรูต้ัว)๔  

 

๑๙ 

  ๑. อนิทรเิยส ุอคตุตทวารตา  (ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี)์ 

  ๒. โภชเน อมัตตัญญตุา  (ความไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค)๕ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๖๗/๑๒๖ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๖๘/๑๒๖ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๙/๑๒๙ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๘๐/๑๒๙ 

๕ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๖๙/๑๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

      ๒๐ 

  ๑. อนิทรเิยส ุคตุตทวารตา  (ความคุม้ครองทวารในอนิทรยี)์ 

  ๒. โภชเน มัตตัญญตุา  (ความรูจั้กประมาณในการบรโิภค)๑  

 

      ๒๑ 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ  (ก าลังคอืการพจิารณา)  

   ๒. ภาวนาพละ   (ก าลังคอืการเจรญิ)๒  

 

      ๒๒ 

   ๑. สตพิละ    (ก าลังคอืสต)ิ  

   ๒. สมาธพิละ   (ก าลังคอืสมาธ)ิ๓  

 

      ๒๓ 

   ๑. สมถะ   (การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ  

   ๒. วปัิสสนา   (ความเห็นแจง้)๔  

 

      ๒๔ 

   ๑. สมถนมิติ   (นมิติแหง่สมถะ)  

   ๒. ปัคคหนมิติ   (นมิติแหง่ความเพยีร)  

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๐/๑๒๗ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๑/๑๒๗ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๒/๑๒๗ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

      ๒๕ 

   ๑. ปัคคหะ   (ความเพยีร) 

   ๒. อวกิเขปะ   (ความไมฟุ่้งซา่น) 

 

      ๒๖ 

   ๑. สลีวบิัต ิ  (ความวบิัตแิหง่ศลี) 

   ๒. ทฏิฐวิบิัต ิ   (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ๑ 

 

      ๒๗ 

   ๑. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มแหง่ศลี) 

   ๒. ทฏิฐสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มแหง่ทฏิฐ)ิ๒  

 

      ๒๘ 

   ๑. สลีวสิทุธ ิ  (ความหมดจดแหง่ศลี) 

   ๒. ทฏิฐวิสิทุธ ิ  (ความหมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ๓  

 

      ๒๙ 

   ๑. ทฏิฐวิสิทุธ ิ  (ความหมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ 

   ๒. ยถาทฏิฐปิธานะ  (ความเพยีรทีส่มควรแกส่มัมาทฏิฐ)ิ๔ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๔/๑๒๘ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๕/๑๒๘ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๖/๑๒๘ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๗/๑๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๒ 

      ๓๐ 

   ๑. สงัเวชนเียส ุฐาเนส ุสงัเวคะ  (ความสลดใจในทีท่ีค่วรสลดใจ) 

   ๒. สงัวคิคัสสะ โยนโิส ปธานะ  (ความเพยีรโดยแยบคายของผูม้คีวามสลดใจ) 

 

      ๓๑ 

   ๑. กสุเลส ุธัมเมส ุอสนัตฏุฐติา  (ความไมส่นัโดษในกศุลธรรมทัง้หลาย) 

   ๒. ปธานัสมงิ อัปปฏวิานติา  (ความไมท่อ้ถอยในการบ าเพ็ญเพยีร)๑ 

 

      ๓๒ 

    ๑. วชิชา  (ความรูแ้จง้) 

    ๒. วมิตุต ิ (ความหลดุพน้)๒ 

 

      ๓๓ 

   ๑. ขยญาณ   (ความรูใ้นการสิน้กเิลส) 

   ๒. อนุปปาทญาณ  (ความรูใ้นการไมเ่กดิกเิลส) 

 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๒ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแก่ 

คนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๕/๖๑,๑๗๘/๑๒๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๑/๑๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

 

สงัคตีหิมวด ๓ 

  [๓๐๕] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๓ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมหมวดละ ๓ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

อกศุลมลู๑ ๓ 

   ๑. อกศุลมลูคอืโลภะ   (ความอยากได)้ 

   ๒. อกศุลมลูคอืโทสะ   (ความคดิประทษุรา้ย) 

   ๓. อกศุลมลูคอืโมหะ   (ความหลง) 

 

๒ 

กศุลมลู๒ ๓ 

   ๑. กศุลมลูคอือโลภะ   (ความไมอ่ยากได)้ 

   ๒. กศุลมลูคอือโทสะ   (ความไมค่ดิประทษุรา้ย) 

   ๓. กศุลมลูคอือโมหะ   (ความไมห่ลง) 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๗๐/๒๗๕ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๗๐/๒๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๓ 

ทจุรติ๑ ๓ 

๑. กายทจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย)๒ 

  ๒. วจทีจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

  ๓. มโนทจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

 

๔ 

สจุรติ๓ ๓ 

   ๑. กายสจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

   ๒. วจสีจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนสจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยใจ) 

 

๕ 

อกศุลวติก๔ ๓ 

   ๑. กามวติก   (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก  (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก  (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๒/๑๔๐ 

๒ อกีนัยหนึง่แปลว่า ความประพฤตชิัว่ทีเ่ป็นไปทางกาย หรอืความประพฤตชิัว่ทางกายก็ได ้(ท.ีปา.อ. 

   ๓๐๕/๑๗๙) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๒/๑๔๑ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๒๕/๓๗๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๖ 

กศุลวติก๑ ๓ 

   ๑. เนกขมัมวติก   (ความตรกึปลอดจากกาม) 

   ๒. อพยาบาทวติก   (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาวติก   (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

๗ 

อกศุลสงักปัปะ ๓ 

    ๑. กามสงักัปปะ   (ความด ารใินทางกาม) 

    ๒. พยาปาทสงักัปปะ   (ความด ารใินทางพยาบาท)  

    ๓. วหิงิสาสงักัปปะ   (ความด ารใินทางเบยีดเบยีน) 

๘ 

กศุลสงักปัปะ๒ ๓ 

    ๑. เนกขมัมสงักัปปะ  (ความด ารปิลอดจากกาม) 

    ๒. อพยาปาทสงักัปปะ  (ความด ารปิลอดจากพยาบาท) 

    ๓. อวหิงิสาสงักัปปะ   (ความด ารปิลอดจากการเบยีดเบยีน) 

๙ 

อกศุลสญัญา ๓ 

    ๑. กามสญัญา   (ความก าหนดหมายในทางกาม) 

    ๒. พยาปาทสญัญา   (ความก าหนดหมายในทางพยาบาท) 

    ๓. วหิงิสาสญัญา   (ความก าหนดหมายในทางเบยีดเบยีน) 

 

 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๒๕/๓๗๒ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๑๐ 

กศุลสญัญา ๓ 

   ๑. เนกขมัมสญัญา   (ความก าหนดหมายปลอดจากกาม) 

   ๒. อพยาปาทสญัญา   (ความก าหนดหมายปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาสญัญา   (ความก าหนดหมายปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

 

๑๑ 

อกศุลธาต ุ๓ 

   ๑. กามธาต ุ   (ธาตคุอืกาม) 

   ๒. พยาปาทธาต ุ  (ธาตคุอืพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาธาต ุ  (ธาตคุอืวหิงิสา) 

 

๑๒ 

กศุลธาต ุ๓ 

   ๑. เนกขมัมธาต ุ  (ธาตคุอืเนกขมัมะ) 

   ๒. อพยาปาทธาต ุ  (ธาตคุอือพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาธาต ุ  (ธาตคุอือวหิงิสา) 

 

๑๓ 

ธาต ุ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. กามธาต ุ   (ธาตคุอืกามภพ)  

   ๒. รปูธาต ุ   (ธาตคุอืรปูภพ) 

   ๓. อรปูธาต ุ   (ธาตคุอือรปูภพ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๑๔ 

ธาต ุ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. รปูธาต ุ   (ธาตคุอืรปูภพ) 

   ๒. อรปูธาต ุ   (ธาตคุอือรปูภพ) 

   ๓. นโิรธธาต ุ   (ธาตคุอืนโิรธ) 

 

๑๕ 

ธาตุ๑ ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. หนีธาต ุ    (ธาตอุยา่งหยาบ) 

   ๒. มัชฌมิธาต ุ   (ธาตอุยา่งกลาง) 

   ๓. ปณีตธาต ุ    (ธาตอุยา่งประณีต) 

 

๑๖ 

ตณัหา ๓ 

   ๑. กามตัณหา๒   (ความทะยานอยากในกาม) 

   ๒. ภวตัณหา๓    (ความทะยานอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตัณหา๔   (ความทะยานอยากในวภิพ) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๗๗/๓๐๐-๓๐๑ 

๒ กามตณัหา หมายถงึราคะทีม่กีามคณุ ๕ เป็นอารมณ์ (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒, ท.ีปา.ฏกีา ๓๐๕/๒๓๕) 

๓ ภวตณัหา หมายถงึราคะในรูปภพและอรปูภพ ราคะอันสหรคตดว้ยสัสสตทฏิฐ ิหรอืความปรารถนาภพ 

   (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒) 

๔ วภิวตณัหา หมายถงึราคะทีส่หรคตดว้ยอจุเฉททฏิฐ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๑๗ 

ตณัหา ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. กามตัณหา    (ความทะยานอยากในกามภพ) 

   ๒. รปูตัณหา    (ความทะยานอยากในรปูภพ) 

   ๓. อรปูตัณหา    (ความทะยานอยากในอรปูภพ) 

๑๘ 

ตณัหา๑ ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. รปูตัณหา    (ความทะยานอยากในรปูภพ) 

   ๒. อรปูตัณหา    (ความทะยานอยากในอรปูภพ) 

   ๓. นโิรธตัณหา๒   (ความทะยานอยากในความดับสญู) 

๑๙ 

สงัโยชน์๓ ๓ 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ   (ความเห็นวา่เป็นตัวของตน) 

   ๒. วจิกิจิฉา     (ความลังเลสงสยั) 

   ๓. สลีัพพตปรามาส    (ความถอืมั่นศลีพรต) 

๒๐ 

อาสวะ๔ ๓ 

   ๑. กามาสวะ     (อาสวะคอืกาม) 

   ๒. ภวาสวะ     (อาสวะคอืภพ) 

   ๓. อวชิชาสวะ    (อาสวะคอือวชิชา) 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๑๘/๕๗๔ 

๒ นโิรธตณัหา หมายถงึราคะทีส่หรคตดว้ยอจุเฉททฏิฐ ิทีถ่อืวา่ภพ คอื ความเป็นมนุษย์ ความเป็นเทพ 

   ชัน้กามาวจร ความเป็นเทพชัน้รูปาวจรและชัน้อรปูาวจร ขาดสญู (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒, ท.ีปา.ฏกีา 

   ๓๐๕/๒๓๖) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๙๕/๓๒๘ 

๔ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๑๔/๕๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๒๑ 

ภพ ๓ 

    ๑. กามภพ   (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) 

    ๒. รปูภพ   (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

    ๓. อรปูภพ   (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

๒๒ 

เอสนา๑(การแสวงหา) ๓ 

   ๑. กาเมสนา    (การแสวงหากาม) 

   ๒. ภเวสนา    (การแสวงหาภพ) 

   ๓. พรหมจรเิยสนา   (การแสวงหาพรหมจรรย)์ 

๒๓ 

วธิา๒(ความถอืตวั) ๓ 

   ๑. เสยโยหมัสมตี ิวธิา   (ถอืตัววา่เราเป็นผูเ้ลศิกวา่เขา) 

   ๒. สทโิสหมัสมตี ิวธิา   (ถอืตัววา่เราเป็นผูเ้สมอเขา) 

   ๓. หโีนหมัสมตี ิวธิา    (ถอืตัววา่เราเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา) 

๒๔ 

อทัธา(กาล) ๓ 

    ๑. อตตีอทัธา    (อดตีกาล) 

    ๒. อนาคตอทัธา    (อนาคตกาล) 

    ๓. ปัจจปุปันนอัทธา  (ปัจจบุันกาล) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๑๙/๕๗๕ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๒๐/๕๗๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๒๕ 

อนัตะ ๓ 

    ๑. สกักายอันตะ   (สว่นสดุคอืสกักายะ) 

    ๒. สกักายสมทุยอันตะ  (สว่นสดุคอืสกักายสมทัุย) 

    ๓. สกักายนโิรธอันตะ   (สว่นสดุคอืสกักายนโิรธ) 

๒๖ 

เวทนา๑ ๓ 

    ๑. สขุเวทนา    (ความรูส้กึสขุ) 

    ๒. ทกุขเวทนา   (ความรูส้กึทกุข)์ 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา   (ความรูส้กึไมใ่ชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุ) 

๒๗ 

ทกุขตา๒ ๓ 

    ๑. ทกุขทกุขตา    (สภาวทกุขค์อืทกุข)์ 

    ๒. สงัขารทกุขตา    (สภาวทกุขค์อืสงัขาร) 

    ๓. วปิรณิามทกุขตา    (สภาวทกุขค์อืความแปรผันไป) 

๒๘ 

ราส(ีกอง) ๓ 

   ๑. มจิฉัตตนยิตราส ี  (กองแหง่ธรรมทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ลแน่นอน) 

   ๒. สมัมัตตนยิตราส ี  (กองแหง่ธรรมทีม่สีภาวะชอบและใหผ้ลแน่นอน) 

   ๓. อนยิตราส ี   (กองแหง่ธรรมทีใ่หผ้ลไมแ่น่นอน) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๔๙/๒๗๐ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๒๗/๓๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๒๙ 

ตมะ(ความมดื) ๓ 

  ๑. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใส ปรารภอดตีกาล 

  ๒. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใส ปรารภอนาคตกาล 

  ๓. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใส ปรารภปัจจบุันกาล 

 

๓๐ 

อรกัเขยยะ(ขอ้ทีพ่ระตถาคตไมต่อ้งรกัษา) ๓ 

  ๑. พระตถาคตทรงมกีายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย) บรสิทุธิ ์ไมท่รง 

      มกีายทจุรติทีพ่ระองคจ์ะตอ้งรักษาไวโ้ดยตัง้พระทัยวา่ ‘คนอืน่ ๆ อยา่ได ้

      รูก้ายทจุรติของเรานี้’ 

  ๒. พระตถาคตทรงมวีจสีมาจาร (ความประพฤตทิางวาจา) บรสิทุธิ ์ไมท่รง 

      มวีจทีจุรติทีพ่ระองคจ์ะตอ้งรักษาไวโ้ดยตัง้พระทัยวา่ ‘คนอืน่ ๆ อยา่ไดรู้ ้

      วจทีจุรติของเรานี’้ 

  ๓. พระตถาคตทรงมมีโนสมาจาร (ความประพฤตทิางใจ) บรสิทุธิ ์ไมท่รงม ี

      มโนทจุรติทีพ่ระองคจ์ะตอ้งรักษาไวโ้ดยตัง้พระทัยวา่ ‘คนอืน่ ๆ อยา่ไดรู้ ้

      มโนทจุรติของเรานี’้ 

 

๓๑ 

กญิจนะ๑(เครือ่งกงัวล) ๓ 

   ๑. ราคกญิจนะ   (เครือ่งกังวลคอืราคะ) 

   ๒. โทสกญิจนะ   (เครือ่งกังวลคอืโทสะ) 

   ๓. โมหกญิจนะ   (เครือ่งกังวลคอืโมหะ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๒๔/๕๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๓๒ 

อคัค ิ๑(ไฟ) ๓ 

    ๑. ราคัคค ิ (ไฟคอืราคะ) 

    ๒. โทสคัค ิ (ไฟคอืโทสะ) 

    ๓. โมหัคค ิ (ไฟคอืโมหะ) 

 

๓๓ 

อคัค ิ๒ ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. อาหเุนยยัคค ิ (ไฟคอือาหไุนยบคุคล) 

   ๒. คหปตัคค ิ  (ไฟคอืคหบด)ี 

   ๓. ทักขเิณยยัคค ิ (ไฟคอืทักขไิณยบคุคล) 

 

๓๔ 

รปูสงัคหะ ๓ 

  ๑. สนทัิสสนสปัปฏฆิรปู  (รปูทีเ่ห็นไดแ้ละสมัผัสได)้ 

  ๒. อนทัิสสนสปัปฏฆิรปู  (รปูทีเ่ห็นไมไ่ด ้แตส่มัผัสได)้ 

  ๓. อนทัิสสนอัปปฏฆิรปู  (รปูทีเ่ห็นไมไ่ดแ้ละสมัผัสไมไ่ด)้ 

 

๓๕ 

สงัขาร๓ ๓ 

  ๑. ปญุญาภสิงัขาร   (สภาพทีป่รงุแตง่กรรมฝ่ายด)ี 

  ๒. อปญุญาภสิงัขาร   (สภาพทีป่รงุแตง่กรรมฝ่ายชัว่) 

  ๓. อาเนญชาภสิงัขาร   (สภาพทีป่รงุแตง่ภพอันมั่นคงไมห่วัน่ไหว) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๗/๗๒ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๗/๗๓ 

๓ สงัขาร ในทีน่ีห้มายถงึสภาพทีป่รงุแตง่กจิ(หนา้ที)่อันเป็นของตน การใหผ้ลแกต่น(ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๙๒, 

   ท.ีปา.ฏกีา ๓๐๕/๒๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๓๖ 

บคุคล ๓ 

  ๑. เสขบคุคล    (บคุคลผูย้ังตอ้งศกึษา) 

  ๒. อเสขบคุคล   (บคุคลผูไ้มต่อ้งศกึษา) 

  ๓. เนวเสขานาเสขบคุคล  (บคุคลผูย้ังตอ้งศกึษาก็มใิช ่ 

      ผูไ้มต่อ้งศกึษาก็มใิช)่ 

 

๓๗ 

เถระ ๓ 

  ๑. ชาตเิถระ     (พระเถระโดยชาต)ิ 

  ๒. ธัมมเถระ     (พระเถระโดยธรรม) 

  ๓. สมมตเิถระ    (พระเถระโดยสมมต)ิ 

 

๓๘ 

บญุกริยิาวตัถุ๑ ๓ 

  ๑. ทานมัยบญุกริยิาวตัถ ุ (บญุกริยิาวตัถทุีส่ าเร็จดว้ยทาน) 

  ๒. สลีมัยบญุกริยิาวตัถ ุ (บญุกริยิาวตัถทุีส่ าเร็จดว้ยศลี) 

  ๓. ภาวนามัยบญุกริยิาวตัถ ุ (บญุกริยิาวตัถทุีส่ าเร็จดว้ยภาวนา) 

 

๓๙ 

โจทนาวตัถ(ุเหตทุีใ่ชโ้จท) ๓ 

  ๑. ทฏิเฐนะ    (โจทดว้ยไดเ้ห็น) 

  ๒. สเุตนะ    (โจทดว้ยไดย้นิไดฟั้ง) 

  ๓. ปรสิงักายะ    (โจทดว้ยความระแวงสงสัย) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๓๖/๒๙๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๔๐ 

กามปุปตัต(ิการเกดิในกามภพ) ๓ 

  ๑. สตัวท์ีม่กีามปรากฏเฉพาะหนา้มอียู ่สตัวเ์หลา่นัน้เป็นไปตามอ านาจของ 

      กามทัง้หลายทีป่รากฏเฉพาะหนา้แลว้ เชน่ มนุษย ์เทพบางพวกและ 

      วนิปิาตกิะบางพวก๑ นี้เป็นกามปุปัตตทิี ่๑ 

  ๒. สตัวท์ีเ่นรมติกามคณุไดม้อียู ่สตัวเ์หลา่นัน้เนรมติแลว้ เป็นไปตามอ านาจ 

      ของกามทัง้หลาย เชน่ พวกเทพชัน้นมิมานรด ีนีเ้ป็นกามปุปัตตทิี ่๒ 

  ๓. สตัวท์ีผู่อ้ ืน่เนรมติกามคณุใหม้อียู ่สตัวเ์หลา่นัน้เป็นไปตามอ านาจของ 

      กามคณุทีผู่อ้ ืน่เนรมติใหแ้ลว้ เชน่ พวกเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีนีเ้ป็น 

      กามปุปัตตทิี ่๓ 

 

๔๑ 

การเขา้ถงึความสขุ ๓ 

  ๑. สตัวพ์วกทีท่ าความสขุใหเ้กดิขึน้ ๆ แลว้อยูเ่ป็นสขุมอียู ่เชน่ พวกเทพ 

      ชัน้พรหมกายกิา นีเ้ป็นการเขา้ถงึความสขุที ่๑ 

  ๒. สตัวพ์วกทีเ่อบิอิม่ อิม่เอม บรบิรูณ์ เป่ียมลน้ดว้ยความสขุมอียู ่สตัว ์

      เหลา่นัน้บางครัง้บางคราวก็เปลง่อทุานวา่ ‘สขุหนอ ๆ’ เชน่ พวกเทพ 

      ชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นการเขา้ถงึความสขุที ่๒ 

  ๓. สตัวพ์วกทีเ่อบิอิม่ อิม่เอม บรบิรูณ์ เป่ียมลน้ดว้ยความสขุมอียู ่สตัว ์

      เหลา่นัน้ยนิดเีสวยความสขุทางจติอันประณีตเทา่นัน้ เชน่ พวกเทพ 

      ชัน้สภุกณิหะ นีเ้ป็นการเขา้ถงึความสขุที ่๓ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วนิปิาตกิะบางจ าพวก หมายถงึสัตวจ์ าพวกปลาและเตา่ เป็นตน้ทีม่ทีีอ่ยูป่ระจ าของตน ยกเวน้สัตวน์รก 

   (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๔๒ 

ปญัญา ๓ 

   ๑. เสขปัญญา    (ปัญญาของบคุคลผูย้ังตอ้งศกึษา) 

   ๒. อเสขปัญญา   (ปัญญาของบคุคลผูไ้มต่อ้งศกึษา) 

   ๓. เนวเสขานาเสขปัญญา  (ปัญญาของบคุคลผูย้ังตอ้งศกึษาก็มใิช ่ 

       ผูไ้มต่อ้งศกึษาก็มใิช)่ 

๔๓ 

ปญัญา๑ ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. จนิตามยปัญญา   (ปัญญาทีเ่กดิจากการคดิ) 

   ๒. สตุมยปัญญา   (ปัญญาทีเ่กดิจากการฟัง) 

   ๓. ภาวนามยปัญญา   (ปัญญาทีเ่กดิจากการอบรม) 

๔๔ 

อาวธุ๒ ๓ 

   ๑. สตุาวธุ    (อาวธุคอืสตุะ) 

   ๒. ปวเิวกาวธุ    (อาวธุคอืปวเิวก) 

   ๓. ปัญญาวธุ    (อาวธุคอืปัญญา) 

๔๕ 

อนิทรยี ์๓ ๓ 

  ๑. อนัญญาตัญญัสสามตีนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องผูป้ฏบิัตดิว้ยมุง่วา่เราจักรูส้จัธรรม 

       ทีย่ังมไิดรู้)้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๖๘/๕๐๓-๕๐๔ 

๒ อาวธุ แปลวา่เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกันหรอืตอ่สู ้ในทีน่ีห้มายถงึอาวธุในทางธรรม ๓ ประการ คอื (๑) สตุะ 

   หมายถงึพระพทุธพจน ์(๒) ปวเิวกะ หมายถงึวเิวก(ความสงัด) ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวก และ 

   อปุธวิเิวก (๓) ปัญญา หมายถงึปัญญาทัง้ทีเ่ป็นโลกยิะและโลกตุตระ 

๓ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๔๙๓/๓๐๓, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๐/๒๐๑-๒๐๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

  ๒. อัญญนิทรยี ์   (อนิทรยีค์อืปัญญาทีรู่ท่ั้วถงึไดแ้ก ่โสดาปัตต-ิ 

        ผลญาณ) 

  ๓. อัญญาตาวนิทรยี ์    (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท่ั้วถงึแลว้) 

๔๖ 

จกัขุ๑ ๓ 

    ๑. มังสจักข ุ  (ตาเนือ้) 

    ๒. ทพิพจักข ุ  (ตาทพิย)์ 

    ๓. ปัญญาจักข ุ (ตาคอืปัญญา)  

๔๗ 

สกิขา๒ ๓ 

    ๑. อธสิลีสกิขา  (สกิขาคอืศลีอันยิง่) 

    ๒. อธจิติตสกิขา  (สกิขาคอืจติอันยิง่) 

    ๓. อธปัิญญาสกิขา  (สกิขาคอืปัญญาอันยิง่)  

๔๘ 

ภาวนา๓ ๓ 

    ๑. กายภาวนา  (การอบรมกาย) 

    ๒. จติตภาวนา  (การอบรมจติ) 

    ๓. ปัญญาภาวนา  (การอบรมปัญญา) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๑/๕๕ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๘๒/๓๐๙ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๗๙/๑๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๔๙ 

อนตุตรยิะ ๓ 

   ๑. ทัสสนานุตตรยิะ     (การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

   ๒. ปฏปิทานุตตรยิะ   (การปฏบิัตอิันยอดเยีย่ม) 

   ๓. วมิตุตานุตตรยิะ   (การหลดุพน้อันยอดเยีย่ม) 

๕๐ 

สมาธิ๑ ๓ 

   ๑. สวติักกสวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีม่ทัีง้วติกและวจิาร) 

   ๒. อวติักกวจิารมัตตสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) 

   ๓. อวติักกอวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกและไมม่วีจิาร) 

๕๑ 

สมาธิ๒ ๓ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. สญุญตสมาธ ิ  (สมาธทิีพ่จิารณาเห็นความวา่ง) 

   ๒. อนมิติตสมาธ ิ  (สมาธทิีพ่จิารณาธรรมอันไมม่นีมิติ) 

   ๓. อัปปณหิติสมาธ ิ  (สมาธทิีพ่จิารณาธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) 

๕๒ 

โสเจยยะ๓(ความสะอาด) ๓ 

   ๑. กายโสเจยยะ    (ความสะอาดทางกาย) 

   ๒. วจโีสเจยยะ    (ความสะอาดทางวาจา) 

   ๓. มโนโสเจยยะ    (ความสะอาดทางใจ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๒๑/๓๖๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๕๓ 

โมเนยยะ๑(ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นมนุ)ี ๓ 

   ๑. กายโมเนยยะ   (ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นมนุทีางกาย) 

   ๒. วจโีมเนยยะ   (ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นมนุทีางวาจา) 

   ๓. มโนโมเนยยะ   (ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นมนุทีางใจ) 

๕๔ 

โกสลัละ๒(ความเป็นผูฉ้ลาด) ๓ 

   ๑. อายโกสลัละ   (ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ) 

   ๒. อปายโกสลัละ   (ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม) 

   ๓. อปุายโกสลัละ๓   (ความเป็นผูฉ้ลาดในอบุาย) 

๕๕ 

มทะ(ความมวัเมา) ๓ 

   ๑. อาโรคยมทะ    (ความมัวเมาในความไมม่โีรค) 

   ๒. โยพพนมทะ    (ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว) 

   ๓. ชวีติมทะ     (ความมัวเมาในชวีติ) 

๕๖ 

อธปิไตย๔ ๓ 

   ๑. อัตตาธปิไตย   (ความมตีนเป็นใหญ)่ 

   ๒. โลกาธปิไตย  (ความมโีลกเป็นใหญ)่ 

   ๓. ธัมมาธปิไตย   (ความมธีรรมเป็นใหญ)่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๒๓/๓๖๙ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕ 

๓ อปุายโกสลัละ หมายถงึปัญญาทีรู่จั้กวธิที าการงานทัง้ฝ่ายเสือ่มและฝ่ายเจรญิ (ท.ีปา.ฏกีา ๓๐๕/๒๗๐) 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๔๐/๒๐๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๓ 

๕๗ 

กถาวตัถ ุ๓ 

  ๑. กลา่วถอ้ยค าวา่ กาลทีล่ว่งไปแลว้ ไดม้แีลว้อยา่งนี ้ปรารภกาลสว่นอดตี 

  ๒. กลา่วถอ้ยค าวา่ กาลทีย่ังมาไมถ่งึ จักมอียา่งนี ้ปรารภกาลสว่นอนาคต 

  ๓. กลา่วถอ้ยค าวา่ กาลทีเ่กดิขึน้เฉพาะหนา้บัดนีเ้ป็นอยูอ่ยา่งนี ้ปรารภกาล 

      สว่นปัจจบุันนี ้

๕๘ 

วชิชา๑ ๓ 

  ๑. วชิชาคอืปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ (ความหยั่งรูท้ีท่ าใหร้ะลกึชาตกิอ่นได)้ 

  ๒. วชิชาคอืจตุปูปาตญาณ  (ความหยั่งรูก้ารจตุแิละอบุัตขิองสตัวทั์ง้หลาย) 

  ๓. วชิชาคอือาสวกัขยญาณ  (ความหยั่งรูใ้นธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อาสวะ 

      ทัง้หลาย) 

๕๙ 

วหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยู)่ ๓ 

  ๑. ทพิพวหิารธรรม   (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องเทพ) 

  ๒. พรหมวหิารธรรม   (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม) 

  ๓. อรยิวหิารธรรม   (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) 

๖๐ 

ปาฏหิารยิ ์๒ ๓ 

  ๑. อทิธปิาฏหิารยิ ์  (ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ)์ 

  ๒. อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อืการทายใจ) 

  ๓. อนุสาสนปีาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อือนุศาสน)ี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๐/๒๓๐-๒๓๑ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๑/๒๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๓ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๓ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  [๓๐๖] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๔ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมหมวดละ ๔ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

สตปิฏัฐาน๑(ธรรมเป็นทีต่ ัง้แหง่สต)ิ ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

           ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

    ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

    ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

    ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

           มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๒ 

สมัมปัปธาน๑(ความเพยีรชอบ) ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ 

           ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ละบาป 

           อกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ท า 

           กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ความ 

           ด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรม 

           ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

๓ 

อทิธบิาท๒(คณุเครือ่งใหถ้งึความส าเร็จ) ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจาก 

       ฉันทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจาก 

       วริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจาก 

       จติตะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิ 

       จากวมิังสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๕/๓๙๐ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๖/๓๙๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๔ 

ฌาน๑ ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน 

       มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

       อันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ย 

       นามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

       มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

       บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

๕ 

  [๓๐๗]        สมาธภิาวนา๒ ๔ 

   ๑. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็น 

       สขุในปัจจบุัน 

   ๒. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณ- 

       ทัสสนะ๓ 

   ๓. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่สต-ิ 

       สมัปชญัญะ 

   ๔. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ 

       อาสวะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุใน 

ปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๒๖-๒๓๒/๗๕-๗๗ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๔๑/๖๘-๖๙ 

๓ ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึทพิพจักขญุาณ (ท.ีปา.อ. ๓๐๗/๒๐๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์

เพราะอเุบกขาอยู ่สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่อยู่ 

เป็นสขุในปัจจบุัน 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณทสัสนะ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีม้นสกิารถงึอาโลกสญัญา (ความก าหนดหมายใน 

แสงสวา่ง) อธษิฐานทวิาสญัญา (ความก าหนดวา่กลางวนั) วา่ ‘กลางคนืเหมอืน 

กลางวนั กลางวนัเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่ง๑อยู’่ 

สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณทัสสนะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่สตสิมัปชญัญะ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีรู้แ้จง้เวทนาทีเ่กดิขึน้ รูแ้จง้เวทนาทีต่ัง้อยู่ รูแ้จง้ 

เวทนาทีด่ับไป รูแ้จง้สญัญาทีเ่กดิขึน้ รูแ้จง้สญัญาทีต่ัง้อยู ่รูแ้จง้สญัญาทีด่ับไป ... 

รูแ้จง้วติกทีเ่กดิขึน้ รูแ้จง้วติกทีต่ัง้อยู ่รูแ้จง้วติกทีด่บัไป สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคล 

เจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่สตสิมัปชญัญะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้มปีกตเิห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ อยูว่า่ ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้... สญัญาเป็นอยา่งนี ้... สงัขารเป็นอยา่งนี ้... 

วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่วญิญาณ 

เป็นอยา่งนี้’ สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อบรมจติใหส้วา่ง ในทีน่ีห้มายถงึการเขา้สมาบัตโิดยมฌีานเป็นฐาน (ท.ีปา.อ. ๓๐๗/๒๐๓, องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๔๑/๓๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๖ 

   [๓๐๘]         อปัปมญัญา๑ ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. มเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

       ทศิเบือ้งบน๒ ทศิเบือ้งลา่ง๓ ทศิเฉียง๔ แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

       ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ๕ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

   ๒. มกีรณุาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

       ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

       ในทีท่กุสถาน ดว้ยมทุติาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไม่มขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

   ๓. มมีทุติาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

       ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

       ในทีท่กุสถาน ดว้ยกรณุาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

   ๔. มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

       ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

       ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๒๕/๑๙๐-๑๙๓ 

๒ ทศิเบือ้งบน หมายถงึเทวโลก (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๓ ทศิเบือ้งลา่ง หมายถงึนรกและนาค (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๔ ทศิเฉยีง หมายถงึทศิยอ่ยของทศิใหญห่รอืทศิรอง (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๕ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญช่ัน้รปูาวจร และชัน้อรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่ 

   กเิลสได ้และหมายถงึฉันทะ วริยิะ จติตะ และปัญญาอันยิง่ใหญ ่(อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๗ 

อรปู๑ ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. บรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

       เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดย 

       ประการทัง้ปวง 

   ๒. ลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตน- 

       ฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

   ๓. ลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตน- 

       ฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่

   ๔. ลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานา- 

       สญัญายตนฌานอยู ่

 

๘ 

อปสัเสนธรรม๒(ธรรมเป็นดจุพนกัพงิ) ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาแลว้เสพอยา่งหนึง่ 

   ๒. พจิารณาแลว้อดกลัน้อยา่งหนึง่ 

   ๓. พจิารณาแลว้เวน้อยา่งหนึง่ 

   ๔. พจิารณาแลว้บรรเทาอยา่งหนึง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๒๙/๗๕ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๐/๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๙ 

  [๓๐๙]    อรยิวงศ๑์ ๔ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สนัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีร 

       ตามแตจ่ะได ้ไมม่กีารแสวงหาอันไมส่มควรเพราะจวีรเป็นเหต ุไมไ่ด ้

       จวีรก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง 

       มองเห็นโทษ๒ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก ใชส้อยอยู ่และไมย่ก 

       ตนขม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสนัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุใด 

       ขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคงในความสนัโดษดว้ย 

       จวีรตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ก้ันวา่ 

       ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

   ๒. สนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษ 

       ดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้ไมม่กีารแสวงหาอันไมส่มควรเพราะ 

       บณิฑบาตเป็นเหต ุไมไ่ดบ้ณิฑบาตก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ 

       ไมต่ดิใจ ไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง มองเห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่ง 

       สลัดออก ฉันอยู ่และไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสนัโดษดว้ย 

       บณิฑบาตตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ 

       มสีตมิั่นคงในความสนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุนี้ 

       เราเรยีกวา่ ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิวงศ ์แปลว่าวงศข์องพระอรยิะ แบบแผนของพระอรยิะ และประเพณีของพระอรยิะ หมายถงึวงศข์อง 

   พระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และพระสาวกของพระพทุธเจา้ (ท.ีปา.อ. ๓๐๙/๒๐๙, องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๘/๓๑๑) ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๘/๔๓-๔๔ 

๒ มองเห็นโทษ ในทีน่ีห้มายถงึมองเห็นการตอ้งอาบัตเิพราะการแสวงหาไมส่มควร และการบรโิภคลาภ 

   ทีต่ดิใจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๘/๓๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

   ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ย 

       เสนาสนะตามแตจ่ะไดนั้น้ ไมม่กีารแสวงหาอันไมส่มควรเพราะเสนาสนะ 

       เป็นเหต ุไมไ่ดเ้สนาสนะก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ไมต่ดิใจ ไม ่

       หมกมุน่ ไมลุ่ม่หลง มองเห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลดัออก ใชส้อยอยู ่

       และไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะไดนั้น้ 

       ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคงในความสนัโดษ 

       ดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ ้

       กันวา่ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

   ๔. มปีหานะ (การละ) เป็นทีย่นิด ียนิดใีนปหานะ มภีาวนาเป็นทีย่นิด ี

       ยนิดใีนภาวนาและไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่ เพราะความเป็นผูม้ปีหานะเป็นทีย่นิด ี

       ยนิดใีนปหานะ เพราะความเป็นผูม้ภีาวนาเป็นทีย่นิด ียนิดใีนภาวนานัน้ 

       ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคงในปหานะและ 

       ภาวนานัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ 

       เป็นของเกา่ 

๑๐ 

  [๓๑๐]    ปธาน๑๔ 

    ๑. สงัวรปธาน   (เพยีรระวงั) 

    ๒. ปหานปธาน  (เพยีรละ) 

    ๓. ภาวนาปธาน  (เพยีรเจรญิ) 

   (*ตกหลน่ ๔. อนุรักขนาปธาน – บนัทกึเพิม่เตมิโดยเว็บ thepathofpurity.com) 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๔/๒๔-๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  สงัวรปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ยอ่ม 

ปฏบิัตเิพือ่ความส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาป 

อกศุลธรรม คอือภชิฌา (ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา) และโทมนัส (ความทกุข ์

ใจ) ครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ู... 

ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความส ารวมมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ 

ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์นีเ้รยีกวา่ สงัวรปธาน 

  ปหานปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีไ้มย่นิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มด 

สิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดพียาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมย่นิดวีหิงิสาวติกที ่

เกดิขึน้ ฯลฯ ไมย่นิดบีาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ท าให ้

หมดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีนีเ้รยีกวา่ ปหานปธาน 

  ภาวนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้

คอืความระลกึได)้ ทีอ่าศยัวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ๓ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเฟ้นธรรม) ... เจรญิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รวบถอื (นมิตฺิตคฺคาห)ี คอืมองภาพรวม โดยเห็นเป็นหญงิหรอืเป็นชาย เห็นวา่รปูสวย เสยีงไพเราะ กลิน่ 

   หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่ม เป็นอารมณ์ ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/ 

   ๔๕๖-๔๕๗) 

๒ แยกถอื (อนุพฺยญฺชนคฺคาห)ี คอื มองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไป ดว้ยอ านาจกเิลส เชน่เห็นมอื เทา้ วา่สวย 

   หรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพูด การเหลยีวซา้ย แลขวา วา่น่ารัก หรอืไมน่่ารัก ถา้เห็นวา่ 

   สวยน่ารัก ก็เป็นอฏิฐารมณ์ ถา้เห็นวา่ไม่สวยไมน่่ารัก ก็เป็นอนฏิฐารมณ์ (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 

๓ วเิวก (ความสงัด) วริาคะ (ความคลายก าหนัด) นโิรธ (ความดับ) ทัง้ ๓ ค านี ้เป็นชือ่เรยีกนพิพาน 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔/๒๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

วริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) ... เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์

(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) ... เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็น 

องคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) ... เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็น 

องคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) ... เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่ 

การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) ทีอ่าศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

ในโวสสคัคะ นีเ้รยีกวา่ ภาวนาปธาน 

  อนรุกัขนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีต้ามรักษาสมาธนิมิติ ทีช่ดัดซี ึง่เกดิขึน้แลว้ คอื 

อัฏฐกิสญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีย่ังเหลอือยูแ่ตร่า่งกระดกูหรอืกระดกูทอ่น) 

ปฬุวุกสญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีม่หีนอนคลาคล า่เต็มไปหมด) วนิลีกสญัญา 

(ก าหนดหมายซากศพทีม่สีเีขยีวคล ้าคละดว้ยสตีา่ง ๆ) วปิพุพกสญัญา (ก าหนดหมาย 

ซากศพทีม่นี ้าเหลอืงไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตกปรอิอก) วจิฉทิทกสญัญา (ก าหนดหมาย 

ซากศพทีข่าดจากกันเป็น ๒ ทอ่น) อทุธมุาตกสญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีเ่น่า 

พองขึน้อดื) นีเ้รยีกวา่ อนุรักขนาปธาน 

๑๑ 

ญาณ (ความรู)้ ๔ 

    ๑. ธัมมญาณ   (ความรูใ้นธรรม) 

    ๒. อันวยญาณ  (ความรูใ้นการคลอ้ยตาม) 

    ๓. ปรยิญาณ   (ความรูใ้นการก าหนดจติของผูอ้ืน่) 

    ๔. สมัมตญิาณ  (ความรูใ้นสมมต)ิ 

๑๒ 

ญาณ ๔ อกีนยัหนึง่ 

    ๑. ทกุขญาณ   (ความรูใ้นทกุข)์ 

    ๒. ทกุขสมทุยญาณ  (ความรูใ้นเหตเุกดิแหง่ทกุข)์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  ๓. ทกุขนโิรธญาณ    (ความรูใ้นความดับแหง่ทกุข)์ 

  ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาญาณ  (ความรูใ้นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ทกุข)์ 

๑๓ 

[๓๑๑]         องคแ์หง่การบรรลโุสดาบนั๑ ๔ 

  ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ   (การคบหาสตับรุษุ) 

  ๒. สทัธัมมัสสวนะ   (การฟังพระสทัธรรม) 

  ๓. โยนโิสมนสกิาร   (การมนสกิารโดยแยบคาย) 

  ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ (การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม) 

๑๔ 

องคแ์หง่พระโสดาบนั๒ ๔ 

  พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

  ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

      เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

      พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้ 

      โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นพระศาสดาของ 

      เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

  ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระ 

      ธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ย 

      ตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อัน 

      วญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๔๘/๓๖๘ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๕๙/๑๐๓, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๕๒/๘๖-๘๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

  ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วั่นไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆ ์

      สาวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง 

      ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่พระอรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆส์าวก 

      ของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกก่าร 

      ตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่ม 

      ของโลก’ 

  ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

      ไมพ่รอ้ย เป็นไท อันทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า 

      เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

๑๕ 

สามญัญผล (ผลแหง่ความเป็นสมณะ) ๔ 

   ๑. โสดาปัตตผิล   ๒. สกทาคามผิล 

   ๓. อนาคามผิล   ๔. อรหัตตผล 

๑๖ 

ธาตุ๑ ๔ 

   ๑. ปฐวธีาต ุ(ธาตดุนิ)   ๒. อาโปธาต ุ(ธาตนุ ้า) 

   ๓. เตโชธาต ุ(ธาตไุฟ)  ๔. วาโยธาต ุ(ธาตลุม) 

๑๗ 

อาหาร ๔ 

   ๑. กวฬงิการาหาร   (อาหารคอืค าขา้ว) ทัง้หยาบและละเอยีด  

   ๒. ผัสสาหาร    (อาหารคอืผัสสะ) 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร  (อาหารคอืมโนสญัเจตนา) 

   (*ตกหลน่ ๔. วญิญาณาหาร (อาหารคอืวญิญาณ) – เว็บธัมมโชต)ิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๗๗/๒๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๑๘ 

วญิญาณฐติ ิ๔ 

  ๑. วญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์) ทีเ่ขา้ถงึรปู เมือ่ด ารงอยู ่ก็มรีปูเป็น 

      อารมณ์ มรีปูเป็นทีต่ัง้ เขา้ไปเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิ 

      งอกงามไพบลูยไ์ด ้

  ๒. วญิญาณทีเ่ขา้ถงึเวทนา ... 

  ๓. วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสญัญา ... 

  ๔. วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสงัขาร เมือ่ด ารงอยู ่ก็มสีงัขารเป็นอารมณ์ มสีงัขาร 

      เป็นทีต่ัง้ เขา้ไปเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิ งอกงาม 

      ไพบลูยไ์ด ้

๑๙ 

การถงึอคติ๑(ความล าเอยีง) ๔ 

   ๑. ฉันทาคต ิ  (ล าเอยีงเพราะชอบ) 

   ๒. โทสาคต ิ  (ล าเอยีงเพราะชงั) 

   ๓. โมหาคต ิ  (ล าเอยีงเพราะหลง) 

   ๔. ภยาคต ิ  (ล าเอยีงเพราะกลัว) 

๒๐ 

เหตเุกดิข ึน้แหง่ตณัหา๒ ๔ 

  ๑. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะจวีรเป็นเหตุ 

  ๒. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะบณิฑบาตเป็นเหตุ 

  ๓. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 

  ๔. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะปัจจัยทีด่แีละดกีวา่เป็นเหตุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๗/๒๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๙/๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๒๑ 

ปฏปิทา๑ ๔ 

  ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  (ปฏบิัตลิ าบาก และรูไ้ดช้า้) 

  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา  (ปฏบิัตลิ าบาก แตรู่ไ้ดเ้ร็ว) 

  ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  (ปฏบิัตสิะดวก แตรู่ไ้ดช้า้) 

  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา  (ปฏบิัตสิะดวก และรูไ้ดเ้ร็ว) 

๒๒ 

ปฏปิทา๒ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. อักขมา ปฏปิทา    (ขอ้ปฏบิัตทิีไ่มอ่ดทน) 

  ๒. ขมา ปฏปิทา    (ขอ้ปฏบิัตทิีอ่ดทน) 

  ๓. ทมา ปฏปิทา    (ขอ้ปฏบิัตทิีข่ม่ใจ) 

  ๔. สมา ปฏปิทา    (ขอ้ปฏบิัตทิีร่ะงับ) 

๒๓ 

ธรรมบท๓ ๔ 

  ๑. ธรรมบทคอือนภชิฌา   (ความไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องของเขา) 

  ๒. ธรรมบทคอือพยาบาท   (ความไมค่ดิรา้ย) 

  ๓. ธรรมบทคอืสมัมาสต ิ  (ความระลกึชอบ) 

  ๔. ธรรมบทคอืสมัมาสมาธ ิ  (ความตัง้จติมั่นชอบ) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๖๑/๒๒๖ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๖๔/๒๓๐ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๙/๔๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๒๔ 

การสมาทานธรรม๑(การถอืปฏบิตัธิรรม) ๔ 

  ๑. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

  ๒. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน แตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต 

  ๓. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน แตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

  ๔. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน และมสีขุเป็นวบิากในอนาคต 

๒๕ 

ธรรมขนัธ์๒ ๔ 

  ๑. สลีขนัธ ์(กองศลี)    ๒. สมาธขินัธ ์(กองสมาธ)ิ 

  ๓. ปัญญาขนัธ ์(กองปัญญา)   ๔. วมิตุตขินัธ ์(กองวมิตุต)ิ 

๒๖ 

พละ ๔ 

  ๑. วริยิพละ (ก าลังคอืวริยิะ)   ๒. สตพิละ (ก าลังคอืสต)ิ 

  ๓. สมาธพิละ (ก าลังคอืสมาธ)ิ  ๔. ปัญญาพละ (ก าลังคอืปัญญา) 

๒๗ 

อธษิฐาน(ธรรมทีค่วรต ัง้ไวใ้นใจ) ๔ 

  ๑. ปัญญาธษิฐาน    (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืปัญญา) 

  ๒. สจัจาธษิฐาน    (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืสจัจะ) 

  ๓. จาคาธษิฐาน    (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืจาคะ) 

  ๔. อปุสมาธษิฐาน    (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอือปุสมะ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๔๗๕/๔๒๓ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๕๘/๒๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๒๘ 

  [๓๑๒]   ปญัหาพยากรณ์๑ ๔ 

   ๑. เอกังสพยากรณียปัญหา  (ปัญหาทีค่วรตอบโดยนัยเดยีว) 

   ๒. ปฏปิจุฉาพยากรณียปัญหา (ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม) 

   ๓. วภิัชชพยากรณียปัญหา  (ปัญหาทีค่วรแยกตอบ) 

   ๔. ฐปนยีปัญหา   (ปัญหาทีค่วรงดตอบ) 

๒๙ 

กรรม๒ ๔ 

   ๑. กรรมด า มวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาว มวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาว มวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

๓๐ 

สจัฉกิรณียธรรม๓(ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้) ๔ 

   ๑. ปพุเพนวิาส ควรท าใหแ้จง้ดว้ยสต ิ

   ๒. การจตุแิละอบุัตขิองสตัวทั์ง้หลาย ควรท าใหแ้จง้ดว้ยจักษุ 

   ๓. วโิมกข ์๘ ควรท าใหแ้จง้ดว้ยกาย 

   ๔. ความสิน้อาสวะทัง้หลาย ควรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๔๒/๗๐ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๓๒/๓๔๕ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๘๙/๒๗๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๓๑ 

โอฆะ๑(หว้งน า้) ๔ 

   ๑. กาโมฆะ    (โอฆะคอืกาม) 

   ๒. ภโวฆะ    (โอฆะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิโฐฆะ    (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ 

   ๔. อวชิโชฆะ    (โอฆะคอือวชิชา) 

๓๒ 

โยคะ๒(สภาวะอนัประกอบสตัวไ์วใ้นภพ) ๔ 

   ๑. กามโยคะ    (โยคะคอืกาม) 

   ๒. ภวโยคะ    (โยคะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิฐโิยคะ    (โยคะคอืทฏิฐ)ิ 

   ๔. อวชิชาโยคะ   (โยคะคอือวชิชา) 

๓๓ 

วสิงัโยคะ๓(ความพราก) ๔ 

   ๑. กามโยควสิงัโยคะ   (ความพรากจากกามโยคะ) 

   ๒. ภวโยควสิงัโยคะ   (ความพรากจากภวโยคะ) 

   ๓. ทฏิฐโิยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากทฏิฐโิยคะ) 

   ๔. อวชิชาโยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากอวชิชาโยคะ) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๓๘/๒๓๙ 

๒ ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๘ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๐/๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๓๔ 

คนัถะ๑(เครือ่งรอ้ยรดั) ๔ 

  ๑. อภชิฌากายคันถะ    (กายคันถะคอือภชิฌา) 

  ๒. พยาปาทกายคันถะ   (กายคันถะคอืพยาบาท) 

  ๓. สลีัพพตปรามาสกายคนัถะ  (กายคันถะคอืสลีัพพตปรามาส) 

  ๔. อทัิงสจัจาภนิเิวสกายคันถะ (กายคันถะคอืความยดึถอืวา่ส ิง่นีเ้ทา่นัน้จรงิ) 

๓๕ 

อปุาทาน๒(ความถอืม ัน่) ๔ 

  ๑. กามปุาทาน    (ความถอืมั่นในกาม) 

  ๒. ทฏิฐปุาทาน    (ความถอืมั่นในทฏิฐ)ิ 

  ๓. สลีัพพตปุาทาน    (ความถอืมั่นในศลีพรต) 

  ๔. อัตตวาทปุาทาน    (ความถอืมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) 

๓๖ 

โยนิ๓(ก าเนดิ) ๔ 

  ๑. อัณฑชโยน ิ   (ก าเนดิของสตัวท์ีเ่กดิในไข)่ 

  ๒. ชลาพชุโยน ิ   (ก าเนดิของสตัวท์ีเ่กดิในครรภ)์ 

  ๓. สงัเสทชโยน ิ    (ก าเนดิของสตัวท์ีเ่กดิในเถา้ไคล) 

  ๔. โอปปาตกิโยน ิ   (ก าเนดิของสตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๗๕/๑๐๒-๑๐๓ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๘/๕๘๘ 

๓ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๓๗ 

การกา้วลงสูค่รรภ์๑ ๔ 

  ๑. สตัวบ์างชนดิในโลกนี้ไมรู่ส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา ไมรู่ส้กึตัว 

      ขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา (และ) ไมรู่ส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์อง 

      มารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๑ 

  ๒. สตัวบ์างชนดิในโลกนีรู้ส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา แตไ่มรู่ส้กึ 

      ตัวขณะอยูใ่นครรภข์องมารดา ไมรู่ส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์อง 

      มารดา นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๒ 

  ๓. สตัวบ์างชนดิในโลกนีรู้ส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา รูส้กึตัวขณะ 

      อยูใ่นครรภข์องมารดา แตไ่มรู่ส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์องมารดา 

      นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๓ 

  ๔. สตัวบ์างชนดิในโลกนี้รูส้กึตัวขณะกา้วลงสูค่รรภข์องมารดา รูส้กึตัวขณะ 

      อยูใ่นครรภข์องมารดา (และ) รูส้กึตัวขณะคลอดจากครรภข์องมารดา 

      นีเ้ป็นการกา้วลงสูค่รรภป์ระการที ่๔ 

๓๘ 

การไดอ้ตัภาพ๒ ๔ 

  ๑. การไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป 

  ๒. การไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนาของตนด าเนนิไป 

  ๓. การไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนและสญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป 

  ๔. การไดอ้ัตภาพทีม่ใิชส่ญัเจตนาของตนและมใิชส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๔๗ หนา้ ๑๐๗ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๗๑/๒๔๐-๒๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๓๙ 

  [๓๑๓]      ทกัขณิาวสิทุธิ๑(ความบรสิทุธิแ์หง่ทกัษณิา) ๔ 

   ๑. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก (ผูใ้ห)้ แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก 

       (ผูรั้บ) 

   ๒. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก 

   ๓. ทักษิณาทีไ่มบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

   ๔. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

๔๐ 

สงัคหวตัถุ๒(ธรรมเครือ่งยดึเหนีย่ว) ๔ 

   ๑. ทาน   (การให)้ 

   ๒. เปยยวชัชะ  (วาจาเป็นทีรั่ก) 

   ๓. อัตถจรยิา   (การประพฤตปิระโยชน)์ 

   ๔. สมานัตตตา  (การวางตนสม า่เสมอ) 

๔๑ 

อนรยิโวหาร(วธิกีารพดูของผูม้ใิชอ่รยิะ) ๔ 

   ๑. มสุาวาท   (พดูเท็จ) 

   ๒. ปิสณุาวาจา  (พดูสอ่เสยีด) 

   ๓. ผรสุวาจา   (พดูค าหยาบ) 

   ๔. สมัผัปปลาปะ  (พดูเพอ้เจอ้) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๗๘/๑๒๓ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๓๒/๕๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๔๒ 

อรยิโวหาร(วธิกีารพดูของผูเ้ป็นอรยิะ) ๔ 

  ๑. มสุาวาทา เวรมณี   (เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ) 

  ๒. ปิสณุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด) 

  ๓. ผรสุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ) 

  ๔. สมัผัปปลาปา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) 

๔๓ 

อนรยิโวหาร๑ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

  ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

  ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

  ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

๔๔ 

อรยิโวหาร๒ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

  ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

  ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

  ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๕๐/๓๖๘ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๕๑/๓๖๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๔๕ 

อนรยิโวหาร๑ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

  ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

  ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

  ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

๔๖ 

อรยิโวหาร๒ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

  ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

  ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

  ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

๔๗ 

  [๓๑๔]    บคุคล๓ ๔ 

    ๑. เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

    ๒. เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

    ๓. เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

           และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

    ๔. เป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

           และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไม่หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

          เดอืดรอ้น เขาผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผู ้

           ไมห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ เสวยสขุมตีนอันประเสรฐิอยูใ่นปัจจบุันเทยีว 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๕๒/๓๖๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๕๓/๓๗๐ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๙๘/๓๐๓, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๔-๑๗๗/๒๐๖-๒๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๔ 

๔๘ 

บคุคล๑ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ๒. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

  ๓. เป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง และไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ๔. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง และปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

๔๙ 

บคุคล๒ ๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. ตโม ตมปรายโน (ผูม้ดืมา และมดืไป) 

  ๒. ตโม โชตปิรายโน (ผูม้ดืมา แตส่วา่งไป) 

  ๓. โชต ิตมปรายโน (ผูส้วา่งมา แตม่ดืไป) 

  ๔. โชต ิโชตปิรายโน (ผูส้วา่งมา และสวา่งไป) 

๕๐ 

บคุคล๓๔ อกีนยัหนึง่ 

  ๑. สมณอจละ (สมณะผูไ้มห่วัน่ไหว) 

  ๒. สมณปทมุะ (สมณะเหมอืนดอกปทมุ) 

  ๓. สมณปณุฑรกิะ (สมณะเหมอืนดอกบณุฑรกิ) 

  ๔. สมเณส ุสมณสขุมุาละ (สมณะผูล้ะเอยีดออ่น ในหมูส่มณะ) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๙๖/๑๔๕ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๘๕/๑๒๙, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑-๒๐๒ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๘๗/๑๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๔ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๔ จบ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  [๓๑๕] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๕ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมหมวดละ ๕ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

ขนัธ์๑ ๕ 

   ๑. รปูขนัธ ์   (กองรปู) 

   ๒. เวทนาขนัธ ์  (กองเวทนา) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑/๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

   ๓. สญัญาขันธ ์  (กองสญัญา) 

   ๔. สงัขารขนัธ ์  (กองสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณขนัธ ์  (กองวญิญาณ) 

๒ 

อปุาทานขนัธ ์(ขนัธอ์นัเป็นทีต่ ัง้แหง่ความยดึม ัน่) ๕ 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

๓ 

กามคณุ๑ ๕ 

  ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

      ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

  ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

  ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

  ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

      ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๖๓/๕๗๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๔ 

คติ๑(ภพทีส่ตัวไ์ปเกดิ) ๕ 

   ๑. นริยะ    (นรก) 

   ๒. ตรัิจฉานโยน ิ  (ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน) 

   ๓. เปตตวิสิยั    (แดนเปรต) 

   ๔. มนุสสะ    (มนุษย)์ 

   ๕. เทวะ    (เทวดา) 

๕ 

มจัฉรยิะ๒(ความตระหนี)่ ๕ 

   ๑. อาวาสมัจฉรยิะ   (ความตระหนีอ่าวาส) 

   ๒. กลุมัจฉรยิะ   (ความตระหนีต่ระกลู) 

   ๓. ลาภมัจฉรยิะ    (ความตระหนีล่าภ) 

   ๔. วัณณมัจฉรยิะ    (ความตระหนีว่รรณะ) 

   ๕. ธัมมมัจฉรยิะ    (ความตระหนีธ่รรม) 

๖ 

นวิรณ์๓(ส ิง่ทีข่ดัขวางจติไมใ่หบ้รรลคุวามด)ี ๕ 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์   (นวิรณ์คอืความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาทนวิรณ์   (นวิรณ์คอืความคดิรา้ย) 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์   (นวิรณ์คอืความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์  (นวิรณ์คอืความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์   (นวิรณ์คอืความลังเลสงสยั) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๓๙/๔๙ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๙๓/๕๖๑ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๕๘/๒๒๓, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๑/๕๙๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๗ 

โอรมัภาคยิสงัโยชน์๑(ธรรมทีม่ดัสตัวไ์วก้บัทกุขเ์บ ือ้งต า่) ๕ 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ  (ความเห็นวา่เป็นตัวของตน) 

   ๒. วจิกิจิฉา    (ความลังเลสงสยั) 

   ๓. สลีัพพตปรามาส   (ความถอืมั่นศลีพรต) 

   ๔. กามฉันทะ    (ความก าหนัดในกามคณุ) 

   ๕. พยาบาท    (ความคดิรา้ย) 

๘ 

อทุธมัภาคยิสงัโยชน์๒(ธรรมทีม่ดัสตัวไ์วก้บัทกุขเ์บ ือ้งสงู) ๕ 

   ๑. รปูราคะ    (ความตดิใจในอารมณ์แหง่รปูฌาน) 

   ๒. อรปูราคะ    (ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน) 

   ๓. มานะ    (ความถอืตัว) 

   ๔. อทุธัจจะ    (ความฟุ้งซา่น) 

   ๕. อวชิชา    (ความไมรู่แ้จง้) 

๙ 

สกิขาบท๓ ๕ 

   ๑. ปาณาตปิาตา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว)์ 

   ๒. อทนินาทานา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของที ่

       เจา้ของเขามไิดใ้ห)้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒ 

๓ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๐๓/๔๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  ๓. กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี   (เจตนางดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม) 

  ๔. มสุาวาทา เวรมณี    (เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ) 

  ๕. สรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการเสพของมนึเมา 

       คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

       ประมาท) 

๑๐ 

  [๓๑๖]   อภพัพฐาน๑(ฐานะทีเ่ป็นไปไมไ่ด)้ ๕ 

  ๑. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะจงใจปลงชวีติสตัว ์

  ๒. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ืน่ไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย 

  ๓. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะเสพเมถนุธรรม 

  ๔. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะพดูเท็จทัง้ทีรู่ ้

  ๕. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะสัง่สม บรโิภคกามเหมอืนเมือ่เป็นคฤหัสถ ์

๑๑ 

พยสนะ๒(วบิตั)ิ ๕ 

   ๑. ญาตพิยสนะ   (ความวบิัตแิหง่ญาต)ิ 

   ๒. โภคพยสนะ   (ความวบิัตแิหง่โภคะ) 

   ๓. โรคพยสนะ   (ความวบิัตเิพราะโรค) 

   ๔. สลีพยสนะ    (ความวบิัตแิหง่ศลี) 

   ๕. ทฏิฐพิยสนะ  (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๗/๔๔๖ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๓๐/๒๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไมไ่ปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความวบิัตแิหง่ญาตเิป็นเหต ุเพราะความวบิัตแิหง่โภคะ 

เป็นเหต ุหรอืเพราะความวบิัตเิพราะโรคเป็นเหต ุแตส่ตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความวบิัตแิหง่ศลีเป็นเหต ุหรอืเพราะ 

ความวบิัตแิหง่ทฏิฐเิป็นเหต ุ

๑๒ 

สมัปทา๑ (ความถงึพรอ้ม) ๕ 

   ๑. ญาตสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มแหง่ญาต)ิ 

   ๒. โภคสมัปทา  (ความถงึพรอ้มแหง่โภคะ) 

   ๓. อาโรคยสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยความไมม่โีรค) 

   ๔. สลีสมัปทา  (ความถงึพรอ้มแหง่ศลี) 

   ๕. ทฏิฐสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มแหง่ทฏิฐ)ิ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไมไ่ปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์เพราะความถงึพรอ้มแหง่ญาตเิป็นเหต ุเพราะความถงึพรอ้มแหง่โภคะ 

เป็นเหต ุหรอืเพราะความถงึพรอ้มดว้ยความไมม่โีรคเป็นเหต ุแตส่ตัวทั์ง้หลาย 

หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความถงึพรอ้มแหง่ศลีเป็นเหต ุ

หรอืเพราะความถงึพรอ้มแหง่ทฏิฐเิป็นเหต ุ

๑๓ 

โทษแหง่ศลีวบิตัขิองบคุคลผูท้ศุลี๒ ๕ 

  ๑. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตใินโลกนี ้ยอ่มถงึความเสือ่มโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก 

      ซึง่มคีวามประมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นโทษประการที ่๑ แหง่ศลีวบิัตขิอง 

      บคุคลผูท้ศุลี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๓๐/๒๑๐ 

๒ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๒๘๕/๑๐๐, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๔๙/๙๓-๙๔, องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๑๓/๓๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  ๒. กติตศิัพทอ์ันชัว่ของบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัต ิยอ่มกระฉ่อนไป นีเ้ป็นโทษ 

      ประการที ่๒ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

  ๓. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัต ิจะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิบรษัิทก็ตาม 

      พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิทก็ตาม ยอ่มไม ่

      แกลว้กลา้ เกอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็นโทษประการที ่๓ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคล 

      ผูท้ศุลี 

  ๔. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิยอ่มหลงลมืสตติาย นีเ้ป็นโทษประการที ่๔ แหง่ 

      ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

  ๕. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิหลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

      วนิบิาต นรก นีเ้ป็นโทษประการที ่๕ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

๑๔ 

อานสิงสแ์หง่ศลีสมบตัขิองบคุคลผูม้ศีลี๑ ๕ 

  ๑. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลีในโลกนี ้ยอ่มมโีภคทรัพยเ์ป็นอันมาก ซึง่ม ี

      ความไมป่ระมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๑ แหง่ศลีสมบัตขิอง 

      บคุคลผูม้ศีลี 

  ๒. กติตศิัพทอ์ันงามของบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มขจรไป นีเ้ป็น 

      อานสิงสป์ระการที ่๒ แหง่ศลีสมบตัขิองบคุคลผูม้ศีลี 

  ๓. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี จะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิ- 

      บรษัิทก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิท 

      ก็ตาม ยอ่มแกลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๓ 

      แหง่ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี 

  ๔. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มไมห่ลงลมืสตติาย นีเ้ป็นอานสิงส ์

      ประการที ่๔ แหง่ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี 

  ๕. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลก 

      สวรรค ์นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๕ แหง่ศลีสมบตัขิองบคุคลผูม้ศีลี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๕๐/๙๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๑๕ 

ธรรมส าหรบัผูเ้ป็นโจทก์๑ ๕ 

  ภกิษุผูเ้ป็นโจทกป์ระสงคจ์ะโจทผูอ้ืน่ พงึตัง้ธรรม ๕ ประการไวม้ั่นในตนแลว้ 

จงึโจทผูอ้ืน่ คอื 

  ๑. เราจักกลา่วในกาลอันควร จักไมก่ลา่วในกาลอนัไมค่วร 

  ๒. เราจักกลา่วถอ้ยค าจรงิ จักไมก่ลา่วถอ้ยค าไมจ่รงิ 

  ๓. เราจักกลา่วถอ้ยค าออ่นหวาน จักไมก่ลา่วถอ้ยค าหยาบ 

  ๔. เราจักกลา่วถอ้ยค าอันประกอบดว้ยประโยชน ์จักไมก่ลา่วถอ้ยค าอันไม ่

      ประกอบดว้ยประโยชน ์

  ๕. เราจักมเีมตตาจติกลา่ว จักไมเ่พง่โทษกลา่ว 

  ภกิษุผูเ้ป็นโจทกป์ระสงคจ์ะโจทผูอ้ืน่ พงึตัง้ธรรม ๕ ประการนีไ้วม้ั่นในตน 

แลว้จงึโจทผูอ้ืน่ 

 

๑๖ 

  [๓๑๗]  องคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีร๒ ๕ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

  ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรูข้องพระตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะ 

      เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

      เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็น 

      สารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นพระศาสดาของเทวดาและ 

      มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๖๗/๒๗๗ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๕๓/๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  ๒. เป็นผูม้อีาพาธนอ้ย โรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ยอาหาร 

      สม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีร 

  ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีายา ท าตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิในพระศาสดา 

      หรอืเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

  ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวาม 

      เขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

  ๕. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นความเกดิ 

      และความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

 

๑๗ 

  [๓๑๘]   สทุธาวาส (ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธ ิ)์ ๕ 

    ๑. อวหิา   ๒. อตัปปา 

    ๓. สทัุสสา   ๔. สทัุสส ี

    ๕. อกนฏิฐา 

 

๑๘ 

พระอนาคามี๑ ๕ 

  ๑. อันตราปรนิพิพาย ี  (ผูท้ีจ่ะปรนิพิพานในระหวา่งอายยุังไมทั่นถงึกึง่) 

  ๒. อปุหัจจปรนิพิพาย ี  (ผูท้ีจ่ะปรนิพิพานตอ่เมือ่อายพุน้กึง่ไปแลว้) 

  ๓. อสงัขารปรนิพิพาย ี (ผูท้ีจ่ะปรนิพิพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก) 

  ๔. สสงัขารปรนิพิพาย ี (ผูท้ีจ่ะปรนิพิพานโดยตอ้งใชค้วามเพยีรมาก) 

  ๕. อทุธังโสโต อกนฏิฐคาม ี (ผูม้กีระแสในเบือ้งบนไปสูช่ัน้อกนฏิฐภพ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๘๘/๓๑๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๑๙ 

  [๓๑๙]   กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปู๑ ๕ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระศาสดา๒ จติของ 

       ภกิษุผูเ้คลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระศาสดานัน้ 

       ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท า 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร การทีจ่ติของภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความ 

       เพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร 

       นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๑ 

   ๒. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสกิขา (ขอ้ทีจ่ะตอ้ง 

       ศกึษา) ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูโ้กรธ ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) กระทบ 

       มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จติของภกิษุผูโ้กรธไมพ่อใจ 

       มจีติถกูโทสะกระทบ มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายนัน้ 

       ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท า 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร การทีจ่ติของภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความ 

       เพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร 

       นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๕ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๔/๒๒-๒๓ 

๒ ไมเ่ลือ่มใสในพระศาสดา ในทีน่ีห้มายถงึไมเ่ชือ่วา่ พระสรรีะของพระพทุธเจา้ประดับดว้ยลักษณะมหา- 

   บรุษุ ๓๒ ประการ ไมเ่ชือ่ว่าพระสัพพัญญตุญาณของพระพทุธเจา้สามารถรูอ้ดตี อนาคต และปัจจุบันได ้

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๕/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๒๐ 

    [๓๒๐]        วนิพินัธา๑(กเิลสเครือ่งผกูใจ) ๕ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไม่ 

       ปราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

       เรา่รอ้น ไมป่ราศจากความอยากในกามทัง้หลาย จติของภกิษุผูย้ัง 

       ไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจาก 

       ความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไม่ 

       ปราศจากความอยากในกามทัง้หลายนัน้ ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความ 

       เพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร 

       การทีจ่ติของภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๑ 

   ๒. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ... ในกาย ฯลฯ 

   ๓. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ... ในรปู ฯลฯ 

   ๔. ฉันอาหารตามความตอ้งการจนอิม่เกนิไป ประกอบความสขุในการนอน 

       ความสขุในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยู ่ฯลฯ 

   ๕. ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่ 

       วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี ้เราจะเป็นเทพเจา้ หรอื 

       เทพองคใ์ดองคห์นึง่’ จติของภกิษุผูป้ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความ 

       ปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอื 

       พรหมจรรยน์ี ้เราจะเป็นเทพเจา้ หรอืเทพองคใ์ดองคห์นึง่’ ยอ่มไม ่

       นอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บ าเพ็ญเพยีร การทีจ่ติของภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ 

       ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลส 

       เครือ่งผกูใจประการที ่๕ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๘๕-๑๘๙/๑๙๗-๒๐๓, องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๐๖/๓๔๘-๓๕๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๒๑ 

อนิทรยี ์๑ ๕ 

   ๑. จักขนุทรยี ์  (อนิทรยีค์อืตา) 

   ๒. โสตนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืห)ู 

   ๓. ฆานนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืจมกู) 

   ๔. ชวิหนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืลิน้) 

   ๕. กายนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืกาย) 

๒๒ 

อนิทรยี ์๒ ๕ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. สขุนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืความสขุกาย) 

   ๒. ทกุขนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืความทกุขก์าย) 

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืความสขุใจ) 

   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืความทกุขใ์จ) 

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อือเุบกขา) 

๒๓ 

อนิทรยี ์๓ ๕ อกีนยัหนึง่ 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

   ๒. วริยินิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืวริยิะ) 

   ๓. สตนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืสต)ิ 

   ๔. สมาธนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืปัญญา)  

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๐๑๒/๖๖๐ 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๐/๑๙๙-๒๐๐ 

๓ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐-๒๐๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

๒๔ 

  [๓๒๑]        ธาตุ๑ทีส่ลดั๒ ๕ 

  ๑. เมือ่ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้มนสกิารกามทัง้หลาย๓ จติของเธอ 

      ยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในกามทัง้หลาย แต่ 

      เมือ่เธอมนสกิารเนกขมัมะ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่

      นอ้มไปในเนกขมัมะ จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ 

      อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากกาม 

      ทัง้หลาย เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ๔และความเรา่รอ้นทีก่อ่ความ 

      คับแคน้๕ ซึง่เกดิขึน้เพราะกามเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ 

      นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลัดกามทัง้หลาย 

  ๒. เมือ่ภกิษุมนสกิารพยาบาท จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส 

      ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในพยาบาท แตเ่มือ่เธอมนสกิารอพยาบาท จติ 

      ของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอพยาบาท จตินัน้ของเธอ 

      ชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ 

      พรากออกดแีลว้จากพยาบาท เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะและความ 

      เรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะพยาบาทเป็นปัจจัย เธอ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธัมมธาตแุละมโนวญิญาณธาตขุัน้พเิศษ เป็นสภาวะทีว่า่งจากอัตตา (อัตตสญุญสภาวะ) 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๒) หรอืสภาวะทีป่ราศจากชวีะ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๑) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๐๐/๓๔๐-๓๔๒ 

๓ มนสกิารกามท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึวธิกีารทีท่า่นผูอ้อกจากอสภุฌาน (เพง่ความไมง่าม) แลว้สง่จติคดิ 

   ถงึกามคณุ เพือ่ตรวจดจูติวา่ ‘บัดนีจ้ติเราแน่วแน่ตอ่เนกขัมมะหรอืไม ่กามวติกยังเกดิขึน้อยูห่รอืไม่’ เหมอืน 

   คนจับงูพษิ เพือ่ทดลองดวูา่งูมพีษิหรอืไม ่(ท.ีปา.อ. ๓๒๑/๒๓๐, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๑) 

๔ อาสวะ ในทีน่ีห้มายถงึอาสวะ ๔ คอื กามาสวะ (อาสวะคอืกาม) ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) ทฏิฐาสวะ 

   (อาสวะคอืทฏิฐ)ิ อวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๘/๑๔๐) 

๕ ความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ ในทีน่ีห้มายถงึความเร่ารอ้นเพราะกเิลสหรอืความเรา่รอ้นเพราะวบิาก 

   กรรมทีก่อ่ความคับแคน้ให ้หรอืใหเ้กดิทกุขท์างกายและทกุขท์างใจ อันเป็นผลมาจากอาสวะ (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๕๘/๑๔๐, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

      ยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลัด 

      พยาบาท 

  ๓. เมือ่ภกิษุมนสกิารวหิงิสา จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไม ่

      ตัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในวหิงิสา แตเ่มือ่เธอมนสกิารอวหิงิสา จติของเธอ 

      จงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอวหิงิสา จตินัน้ของเธอชือ่วา่ 

      เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ 

      พรากออกดแีลว้จากวหิงิสา เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะและความเรา่รอ้น 

      ทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะวหิงิสาเป็นปัจจัย เธอยอ่มไม ่

      เสวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลดัวหิงิสา 

  ๔. เมือ่ภกิษุมนสกิารรปูทัง้หลาย จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส 

      ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในรปูทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอมนสกิารอรปู จติของ 

      เธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอรปู จตินัน้ของเธอชือ่วา่ 

      เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ 

      พรากออกดแีลว้จากรปูทัง้หลาย เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะและความ 

      เรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะรปูเป็นปัจจัย เธอยอ่มไม ่

      เสวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลดัรปูทัง้หลาย 

  ๕. เมือ่ภกิษุมนสกิารสกักายะ๑ จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส 

      ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในสกักายะ แตเ่มือ่เธอมนสกิารสกักายนโิรธ 

      (ความดับแหง่สกักายะ) จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไป 

      ในสกักายนโิรธ จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มนสกิารสกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึวธิกีารทีพ่ระอรหันตส์กุขวปัิสสกะ(ผูบ้ าเพ็ญวปัิสสนาลว้นๆ)ผูเ้ห็นนพิพาน 

   ดว้ยอรหัตตมรรคและอรหัตตผล ออกจากผลสมาบัตแิลว้ สง่จติไปยังอปุาทานขันธ ์๕ คอื รปู เวทนา สัญญา 

   สังขาร วญิญาณ เพือ่จะทดสอบดวูา่ ‘ความยดึมั่นรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ วา่เป็นอัตตายังม ี

   อยูห่รอืไม่’ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๓) 

  อนึง่ ๔ วธิแีรกดังกลา่วมาแลว้ เป็นวธิขีองทา่นผูเ้ป็นสมถยานกิะ (ผูบ้ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน) แตว่ธิ ี

   ที ่๕ นีเ้ป็นวธิขีองทา่นผูเ้ป็นวปัิสสนายานกิะ (ผูบ้ าเพ็ญวปัิสสนาลว้น) (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

      ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากสกักายะ เธอหลดุพน้ 

      แลว้จากอาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะ 

      สกักายะเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

      ตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลดัสกักายะ 

๒๕ 

  [๓๒๒]       เหตแุหง่วมิตุต ิ๑ ๕ 

  ๑. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครแูสดงธรรม๒ 

      แกภ่กิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เธอรูแ้จง้อรรถ๓ รูแ้จง้ธรรม๔ในธรรมนัน้ 

      ตามทีพ่ระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครแูสดง 

      แกเ่ธอ เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถ รูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่ม ี

      ปราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ 

      ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นวมิตุตายตนะประการที ่๑ 

  ๒. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครู ไมไ่ดแ้สดง 

      ธรรมแกภ่กิษุ แตภ่กิษุแสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นได ้

      เรยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ฯลฯ 

  ๓. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะคร ูไมไ่ดแ้สดง 

      ธรรมแกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตาม 

      ทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร แตภ่กิษุสาธยายธรรมตามทีต่น 

      ไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๖/๓๓-๓๕ 

๒ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิสัจ ๔ (ท.ีปา.ฏกีา ๓๒๒/๓๑๖, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘) 

๓ รูแ้จง้อรรถ ในทีน่ีห้มายถงึรูค้วามหมายแหง่บาลนัีน้ว่า ศลีมาในทีน่ี้ สมาธมิาในทีน่ี ้ปัญญามาในทีน่ี้ 

   (ท.ีปา.ฏกีา ๓๒๒/๓๑๖, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๓/๑๕๒-๑๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘) 

๔ รูแ้จง้ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึรูบ้าลคีอืพระพทุธพจน ์เชน่ ทรงจ าบาลทีีใ่หรู้ค้วามหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   (ท.ีปา.ฏกีา ๓๒๒/๓๑๖, องฺ.ตกิ.อ. ๓/๔๓/๑๕๒-๑๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๕ 

  ๔. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะคร ูไมไ่ดแ้สดงธรรม 

      แกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นได ้

      เรยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

      ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร แตภ่กิษุตรกึตามตรองตามเพง่ตาม 

      ดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา ฯลฯ 

  ๕. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครไูมไ่ดแ้สดง 

      ธรรมแกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามที ่

      ตนไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยายธรรมตามทีต่นได ้

      สดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร และไมไ่ดต้รกึตามตรองตาม 

      เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา แต ่

      เธอเรยีนสมาธนิมิติอยา่งใดอยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ีทรงจ าไวด้ ี

      แทงตลอดดดีว้ยปัญญา เธอรูแ้จง้อรรถ รูแ้จง้ธรรม ในธรรมนัน้ 

      ตามทีเ่ธอไดเ้รยีนสมาธนิมิติอยา่งใดอยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ี

      ทรงจ าไวด้ ีแทงตลอดดดีว้ยปัญญา เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถ รูแ้จง้ธรรม 

      ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจเกดิปีต ิ

      กายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น 

      นีเ้ป็นวมิตุตายตนะประการที ่๕ 

๒๖ 

สญัญาทีค่วรเจรญิเพือ่วมิตุต ิ๑ ๕ 

  ๑. อนจิจสญัญา (ก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สังขาร) 

  ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา (ก าหนดหมายความเป็นทกุขใ์นความไมเ่ทีย่งแหง่ 

      สงัขาร) 

  ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา (ก าหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทกุข)์ 

  ๔. ปหานสญัญา (ก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย) 

  ๕. วริาคสญัญา (ก าหนดหมายวริาคะเป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๖๑/๑๑๐, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๖/๑๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๕ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๕ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๖ 

  [๓๒๓] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๖ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรมหมวดละ ๖ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

อายตนะภายใน๑ ๖ 

   ๑. จักขวายตนะ   (อายตนะคอืตา) 

   ๒. โสตายตนะ   (อายตนะคอืห)ู 

   ๓. ฆานายตนะ   (อายตนะคอืจมกู) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๖, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑/๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

   ๔. ชวิหายตนะ   (อายตนะคอืลิน้) 

   ๕. กายายตนะ   (อายตนะคอืกาย) 

   ๖. มนายตนะ    (อายตนะคอืใจ) 

๒ 

อายตนะภายนอก๑ ๖ 

   ๑. รปูายตนะ    (อายตนะคอืรปู) 

   ๒. สทัทายตนะ   (อายตนะคอืเสยีง) 

   ๓. คันธายตนะ   (อายตนะคอืกลิน่) 

   ๔. รสายตนะ    (อายตนะคอืรส) 

   ๕. โผฏฐัพพายตนะ   (อายตนะคอืโผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมายตนะ   (อายตนะคอืธรรมารมณ์) 

๓ 

หมวดวญิญาณ๒ ๖ 

   ๑. จักขวุญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางตา) 

   ๒. โสตวญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางห)ู 

   ๓. ฆานวญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาวญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้) 

   ๕. กายวญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางกาย) 

   ๖. มโนวญิญาณ   (ความรูอ้ารมณ์ทางใจ) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๔-๖/๔-๕ 

๒ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๗, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๒๑/๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

๔ 

หมวดผสัสะ๑ ๖ 

   ๑. จักขสุมัผัส    (ความกระทบทางตา) 

   ๒. โสตสมัผัส    (ความกระทบทางห)ู 

   ๓. ฆานสมัผัส    (ความกระทบทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาสมัผัส   (ความกระทบทางลิน้) 

   ๕. กายสมัผัส    (ความกระทบทางกาย) 

   ๖. มโนสมัผัส    (ความกระทบทางใจ) 

๕ 

หมวดเวทนา๒ ๖ 

     ๑. จักขสุมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากจักขสุมัผัส) 

    ๒. โสตสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากโสตสมัผัส) 

    ๓. ฆานสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากฆานสมัผัส) 

    ๔. ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากชวิหาสมัผัส) 

    ๕. กายสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากกายสมัผัส) 

    ๖. มโนสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากมโนสมัผัส) 

๖ 

หมวดสญัญา๓ ๖ 

     ๑. รปูสญัญา    (ก าหนดหมายรูร้ปู) 

     ๒. สทัทสญัญา   (ก าหนดหมายรูเ้สยีง) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๖ 

๒ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๗ 

๓ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๑๙๓/๒๙๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

   ๓. คันธสญัญา    (ก าหนดหมายรูก้ลิน่) 

   ๔. รสสญัญา    (ก าหนดหมายรูร้ส) 

   ๕. โผฏฐัพพสญัญา   (ก าหนดหมายรูโ้ผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมสญัญา   (ก าหนดหมายรูธ้รรมารมณ์) 

๗ 

หมวดสญัเจตนา๑ ๖ 

   ๑. รปูสญัเจตนา   (ความจ านงรปู) 

   ๒. สทัทสญัเจตนา   (ความจ านงเสยีง) 

   ๓. คันธสญัเจตนา   (ความจ านงกลิน่) 

   ๔. รสสญัเจตนา   (ความจ านงรส) 

   ๕. โผฏฐัพพสญัเจตนา  (ความจ านงโผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมสญัเจตนา   (ความจ านงธรรมารมณ์) 

๘ 

หมวดตณัหา๒ ๖ 

   ๑. รปูตัณหา    (ความทะยานอยากไดร้ปู) 

   ๒. สทัทตัณหา   (ความทะยานอยากไดเ้สยีง) 

   ๓. คันธตัณหา   (ความทะยานอยากไดก้ลิน่) 

   ๔. รสตัณหา    (ความทะยานอยากไดร้ส) 

   ๕. โผฏฐัพพตัณหา   (ความทะยานอยากไดโ้ผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมตัณหา   (ความทะยานอยากไดธ้รรมารมณ์) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ข. (แปล) ๑๗/๕๖/๘๔ 

๒ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๑๔๔/๒๙๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

๙ 

  [๓๒๔]   อคารวะ๑(ความไมเ่คารพ) ๖ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในความไมป่ระมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในปฏสินัถาร 

 

๑๐ 

คารวะ๒(ความเคารพ) ๖ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในความไมป่ระมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในปฏสินัถาร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๔๐/๔๙๒ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๔๐/๔๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

๑๑ 

โสมนสัสปูวจิาร (การใครค่รวญอารมณ์อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่โสมนสั) ๖ 

  ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ ใคร่ครวญรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

  ๒. ฟังเสยีงทางหแูลว้ ใครค่รวญเสยีงอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

  ๓. ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ใครค่รวญกลิน่อันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

  ๔. ลิม้รสทางลิน้แลว้ ใครค่รวญรสอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

  ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ใครค่รวญโผฏฐัพพะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

  ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ใครค่รวญธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

 

๑๒ 

โทมนสัสปูวจิาร (การใครค่รวญอารมณ์อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่โทมนสั) ๖ 

  ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ ใคร่ครวญรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

  ๒. ฟังเสยีงทางหแูลว้ ใครค่รวญเสยีงอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

  ๓. ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ใครค่รวญกลิน่อันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

  ๔. ลิม้รสทางลิน้แลว้ ใครค่รวญรสอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

  ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ใครค่รวญโผฏฐัพพะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

  ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ใครค่รวญธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส 

 

๑๓ 

อเุปกขปูวจิาร (การใครค่รวญอารมณ์อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อเุบกขา) ๖ 

  ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ ใคร่ครวญรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ๒. ฟังเสยีงทางหแูลว้ ใครค่รวญเสยีงอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ๓. ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ใครค่รวญกลิน่อันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

  ๔. ลิม้รสทางลิน้แลว้ ใครค่รวญรสอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ใครค่รวญโผฏฐัพพะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ใครค่รวญธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

๑๔ 

สารณียธรรม๑ (ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึ) ๖ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

    ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรม๒ ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้ 

              และลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นที ่

            เคารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ 

            ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

    ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

            ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

            เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

            สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

    ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

            ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

            เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

            สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

    ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยก๓ลาภทัง้หลายอันประกอบดว้ยธรรม ไดม้า 

            โดยธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต (อาหารในบาตร) บรโิภคกับ 

            เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลี แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๒/๔๒๗ 

๒ เมตตากายกรรม ในทีน่ีห้มายถงึกายกรรมทีพ่งึท าดว้ยจติประกอบดว้ยเมตตา เมตตาวจกีรรมและ 

   เมตตามโนกรรม ก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกันนี ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๗) 

๓ ไมแ่บง่แยก หมายถงึไมแ่บง่แยกบคุคลโดยคดิวา่ “จะใหแ้กค่นนัน้ ไมใ่หแ้กค่นนี”้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๙, 

   องฺ.ฉกฺก. ฏกีา ๓/๑๑/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

       ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไม่ 

       ววิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๕. มศีลีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ทีไ่ม ่

       ถกูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิเสมอกันกับเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

       ทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน 

       เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๖. มอีรยิทฏิฐิ๑อันเป็นธรรมเครือ่งน าออก๒เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

       แกผู่ท้ าตาม เสมอกันกบัเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

๑๕ 

  [๓๒๕]      ววิาทมลู๓ (มลูเหตแุหง่ววิาท) ๖ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้ภกิษุใดเป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้ภกิษุ 

       นัน้อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา อยู ่

       อยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระธรรม อยูอ่ยา่งไมม่ ี

       ความเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระสงฆ ์และไมท่ าสกิขาให ้

       บรบิรูณ์ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐใินอรยิมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๑๐๓) 

๒ อนัเป็นธรรมเครือ่งน าออก ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ (โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

   และอรหัตตมรรค) ทีต่ัดมลูเหตุแหง่วัฏฏะ ท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ออกจากวัฏฏะได ้(อภ.ิสงฺ. (แปล) 

   ๓๔/๑๒๙๕/๓๒๗, อภ.ิสงฺ.อ. ๘๓-๑๐๐/๙๘) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๓๖/๔๘๔-๔๘๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

       ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ อยูอ่ยา่งไมม่ ี

       ความย าเกรงในพระธรรม อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย า 

       เกรงในพระสงฆ ์และไมท่ าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ยอ่มกอ่ววิาทใหเ้กดิขึน้ 

       ในสงฆ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่น 

       หมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน ์เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพจิารณา 

       เห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอืภายนอก ทา่นทัง้หลายพงึ 

       พยายามเพือ่ละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปภายในหรอืภายนอกนัน้แล 

       ถา้ทา่นทัง้หลายไมพ่จิารณาเห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอื 

       ภายนอก ทา่นทัง้หลายพงึปฏบิัตเิพือ่ใหม้ลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาป 

       นัน้แลไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป การละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ยอ่มมไีด ้

       และมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่มไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

   ๒. เป็นผูล้บหลู ่ตเีสมอ ฯลฯ 

   ๓. เป็นผูร้ษิยา มคีวามตระหนี่ ฯลฯ 

   ๔. เป็นผูโ้ออ้วด มมีายา ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูม้คีวามปรารถนาชัว่ เป็นมจิฉาทฏิฐิ๑ ฯลฯ 

   ๖. เป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก 

       ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุใดเป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวาม 

       ถอืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก ภกิษุนัน้อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ 

       ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่ ี

       ความย าเกรงในพระธรรม อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหมายถงึเป็นมจิฉาทฏิฐบิคุคลพวกทีถ่อืนัตถกิวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ 

   ไมม่ผีล) อเหตกุวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตปัุจจัยเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สัตวท์ัง้หลาย) และอกริยิวาทะ 

   (ลัทธทิีถ่อืวา่ การกระท าทกุอยา่งไมม่ผีล ท าดก็ีไม่ไดด้ ีท าชั่วก็ไม่ไดช้ัว่ เป็นความเห็นทีป่ฏเิสธกฎแหง่กรรม) 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๖/๑๑๗) และดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๖๕/๕๓, ๑๖๗/๕๔,๑๗๓/๕๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

       ในพระสงฆแ์ละไมท่ าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุ 

       ผูอ้ยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา อยู ่

       อยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระธรรม อยูอ่ยา่งไมม่ ี

       ความเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระสงฆ ์และไมท่ าสกิขาให ้

       บรบิรูณ์ ยอ่มกอ่การววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู 

       แกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน ์เพือ่ไม ่

       เกือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

       ถา้ทา่นทัง้หลายพจิารณาเห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอื 

       ภายนอก ทา่นทัง้หลายพงึพยายามเพือ่ละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาป 

       ภายในหรอืภายนอกนัน้แล ถา้ทา่นทัง้หลายไมพ่จิารณาเห็นมลูเหตุ 

       แหง่ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอืภายนอก ทา่นทัง้หลายพงึปฏบิัตเิพือ่ให ้

       มลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป การละมลูเหตแุหง่ 

       ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ยอ่มมไีด ้และมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่ม 

       ไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

 

๑๖ 

ธาตุ๑ ๖ 

     ๑. ปฐวธีาต ุ  (ธาตดุนิ) 

     ๒. อาโปธาต ุ  (ธาตนุ ้า) 

     ๓. เตโชธาต ุ  (ธาตไุฟ) 

     ๔. วาโยธาต ุ  (ธาตลุม) 

     ๕. อากาสธาต ุ (ธาตคุอืทีว่า่ง) 

     ๖. วญิญาณธาต ุ (ธาตคุอืความรูอ้ารมณ์) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๗๒/๑๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

๑๗ 

  [๓๒๖]         ธาตทุีส่ลดั๑ ๖ 

 

   ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิเมตตาเจโต- 

       วมิตุติ๒แลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

       ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตพ่ยาบาท(ความคดิรา้ย) 

       ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอ 

       วา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีายุ 

       อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่ ี

       เลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       ทีภ่กิษุไดเ้จรญิเมตตาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุ 

       ยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตพ่ยาบาทก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       เพราะเมตตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดพยาบาท 

   ๒. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิกรณุา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

       ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่หิงิสา(ความเบยีดเบยีน) 

       ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอ 

       วา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีายุ 

       อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๓/๔๒๙-๔๓๑ 

๒ เมตตาเจโตวมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึเมตตาทีเ่กดิจากตตยิฌานและจตตุถฌาน เพราะพน้จากปัจจนกีธรรม 

   (ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ) กลา่วคอืนวิรณ์ ๕ ประการ ไดแ้ก ่กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ 

   วจิกิจิฉา (ท.ีปา.อ. ๓๒๖/๒๓๔, องฺ.เอกก.อ. ๑/๗/๔๒, องฺ. ฉกฺก. อ. ๓/๑๓/๑๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

       ไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       ทีภ่กิษุไดเ้จรญิกรณุาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุ 

       ยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตว่หิงิสาก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       เพราะกรณุาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดวหิงิสา 

   ๓. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิมทุติา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

       ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตอ่รต(ิความไมย่นิด)ี ก็ยัง 

       ครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ 

       ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ได  ้

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย 

       พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

       ไดเ้จรญิมทุติาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตอ่รต ิ

       ก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะมทุติา- 

       เจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดอรต ิ

   ๔. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิอเุบกขา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

       ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตร่าคะก็ยังครอบง าจติของ 

       ขา้พเจา้อยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่ว 

       อยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตู่ 

       พระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้ ี

       พระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิ 

       อเุบกขาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าให ้

       เป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตร่าคะก็ยัง 

       ครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะอเุบกขา- 

       เจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดราคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

   ๕. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิอนมิติตา- 

       เจโตวมิตุติ๑แลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นที ่

       ตัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่ญิญาณของ 

       ขา้พเจา้ก็ยังแสห่านมิติอยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ 

       ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีายุ 

       อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

       ไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนี้เลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       ทีภ่กิษุไดเ้จรญิอนมิติตาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็น 

       ดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตว่ญิญาณ ของภกิษุนัน้ก็ยังแสห่านมิติอยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       เพราะอนมิติตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลดันมิติทัง้ปวง 

   ๖. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ปราศจาก 

       อัสมมิานะ และไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นนี้’ แตล่กูศรคอืความ 

       เคลอืบแคลงสงสยัก็ยงัครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ ภกิษุทัง้หลาย 

       พงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ได ้

       กลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการ 

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้ ี

       อาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุปราศจากอัสมมิานะแลว้ และไมพ่จิารณา 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิหมายถงึพลววปัิสสนา(วปัิสสนาทีม่พีลัง) คอื อรหัตตผลสมาบัต ิทีช่ ือ่วา่ อนมิติ 

   ไมม่เีครือ่งหมาย) เพราะไมม่รีาคนมิติ (นมิติคอืราคะ) ไมม่โีทสนมิติ (นมิติคอืโทสะ) ไมม่โีมหนมิติ (นมิติ 

   คอืโมหะ) ไมม่รีปูนมิติ (นมิติคอืรปู) ไมม่นีจิจนมิติ (นมิติคอืความเทีย่ง) เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๓๒๖/๒๓๔, 

   องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/๑๐๔) 

  อกีอยา่งหนึง่ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิเป็นชือ่ของญาณ ๔ คอื (๑) ภยตุปัฏฐานญาณ (ญาณในการเห็น 

   สังขารปรากฏโดยความเป็นภัย) (๒) อาทนีวานุปัสสนาญาณ (ญาณในการพจิารณาอารมณ์แลว้พจิารณาเห็น 

   โทษ) (๓) มญุจติกุัมมยตาญาณ (ญาณหย่ังรูอ้ันท าใหต้อ้งการจะพน้) (๔) ภังคญาณ (ญาณทีพ่จิารณาเห็น 

   ความดับ) (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๓/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

       เห็นวา่ ‘เราเป็นนี้’ แตล่กูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยัก็ยัง 

       ครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะสภาวะที ่

       ถอนอัสมมิานะ๑ นีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดลกูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยั 

๑๘ 

  [๓๒๗]          อนตุตรยิะ๒ ๖ 

    ๑. ทัสสนานุตตรยิะ  (การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

    ๒. สวนานุตตรยิะ  (การฟังอันยอดเยีย่ม) 

    ๓. ลาภานุตตรยิะ  (การไดอ้ันยอดเยีย่ม) 

    ๔. สกิขานุตตรยิะ  (การศกึษาอันยอดเยีย่ม) 

    ๕. ปารจิรยิานุตตรยิะ  (การบ ารงุอันยอดเยีย่ม) 

    ๖. อนุสสตานุตตรยิะ (การระลกึอันยอดเยีย่ม) 

๑๙ 
อนสุสตฏิฐาน๓ ๖ 

    ๑. พทุธานุสสต ิ (การระลกึถงึพระพทุธเจา้)  

    ๒. ธัมมานุสสต ิ (การระลกึถงึพระธรรม) 

    ๓. สงัฆานุสสต ิ (การระลกึถงึพระสงฆ)์ 

    ๔. สลีานุสสต ิ  (การระลกึถงึศลี) 

    ๕. จาคานุสสต ิ (การระลกึถงึการบรจิาค) 

    ๖. เทวตานุสสต ิ (การระลกึถงึเทวดา) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภาวะทีถ่อนอสัมมิานะ ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมรรค ทีเ่รยีกว่าสภาวะทีถ่อนอัสมมิานะ เพราะเมือ่เห็นนพิพาน 

   ดว้ยอ านาจผลทีเ่กดิจากอรหัตตมรรค อัสมมิานะจงึไมม่ ี(ท.ีปา.อ. ๓๒๖/๒๓๕, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/๑๐๕) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๘/๔๑๙-๔๒๐ 

๓ อนสุสตฏิฐาน แปลวา่ “ฐานคอือนุสสต”ิ หมายถงึเหตุคอือนุสสต ิไดแ้ก ่ฌาน ๓(ท.ีปา.อ. ๓๒๗/๒๓๕, 

   องฺ. ฉกฺก.อ. ๓/๒๕/๑๑๐,๒๙/๑๑๒) 

    อนสุสต ิทีเ่รยีกวา่ “ฐาน” เพราะเป็นเหตใุหไ้ดร้ับประโยชนเ์กือ้กลูและความสขุทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ 

   เชน่ พทุธานุสสต ิยอ่มเป็นเหตใุหบ้รรลคุณุวเิศษ เพราะเมือ่บคุคลระลกึถงึพทุธคณุอยู ่ปีต ิ(ความอิม่ใจ) 

   ยอ่มเกดิ จากนัน้ จงึพจิารณาปีตใิหเ้ห็นความสิน้ไปเสือ่มไปจนไดบ้รรลอุรหัตตผล 

  อนสุสตฏิฐาน นีจั้ดเป็นอปุจารกัมมัฏฐาน แมค้ฤหัสถก็์สามารถบ าเพ็ญได ้(ข.ุอป.อ.๑/๒๕/๑๓๗, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๙/๑๐๘) และดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๙/๔๒๐-๔๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๖ 

๒๐ 

  [๓๒๘] สตตวหิารธรรม๑ (ธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นนติยข์องพระขณีาสพ) ๖ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

   ๒. ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

   ๓. ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

   ๔. ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

   ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

   ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา 

       มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

๒๑ 

  [๓๒๙]    อภชิาติ๒ ๖ 

       ๑. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิ(เกดิในตระกลูต า่) ประพฤต ิ

   ธรรมด า 

       ๒. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว 

       ๓. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มด่ า ไมข่าว 

       ๔. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิ(เกดิในตระกลูสงู) ประพฤตธิรรมด า 

       ๕. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว 

       ๖. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มด่ า ไมข่าว 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๕๖ หนา้ ๓๙๔ ในเลม่นี ้

๒ อภชิาต ิในทีน่ีห้มายถงึการก าหนดหมายชนเป็นชัน้ เป็นกลุม่ เชน่ หมูค่นทีป่ระพฤตอิยา่งนี ้ๆ ก าหนด 

   เรยีกอยา่งนี ้ๆ (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) หรอืหมายถงึชาตกิ าเนดิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๗/๑๓๙, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๕๗/๑๕๐) และด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๖๘/๕๕, องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๕๗/๕๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

๒๒ 

นพิเพธภาคยิสญัญา๑ (ก าหนดหมายในญาณอนัเป็นสว่นช าแรกกเิลส) ๖ 

  ๑. อนจิจสญัญา (ก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สังขาร) 

  ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา (ก าหนดหมายความเป็นทกุขใ์นความไมเ่ทีย่งแหง่ 

      สงัขาร) 

  ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา (ก าหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทกุข)์ 

  ๔. ปหานสญัญา (ก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย) 

  ๕. วริาคสญัญา (ก าหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

  ๖. นโิรธสญัญา (ก าหนดหมายนโิรธวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๖ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๖ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๗ 

  [๓๓๐] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๗ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๖/๑๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

  ธรรมหมวดละ ๗ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

อรยิทรพัย์๑ ๗ 

    ๑. สทัธาธนะ   (ทรัพยค์อืศรัทธา) 

    ๒. สลีธนะ   (ทรัพยค์อืศลี) 

    ๓. หริธินะ   (ทรัพยค์อืหริ)ิ 

    ๔. โอตตัปปธนะ  (ทรัพยค์อืโอตตัปปะ) 

    ๕. สตุธนะ   (ทรัพยค์อืสตุะ) 

    ๖. จาคธนะ   (ทรัพยค์อืจาคะ) 

    ๗. ปัญญาธนะ  (ทรัพยค์อืปัญญา) 

๒ 

โพชฌงค์๒ ๗ 

  ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ 

  ๒. ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืการเฟ้นธรรม) 

  ๓. วริยิสมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) 

  ๔. ปีตสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) 

  ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) 

  ๖. สมาธสิมัโพชฌงค ์  (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) 

  ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๕/๘ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๐๒/๒๔๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

๓ 

ธรรมทีเ่ป็นบรขิารแหง่สมาธิ๑ ๗ 

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  (เห็นชอบ) 

    ๒. สมัมาสงักัปปะ  (ด ารชิอบ) 

    ๓. สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

    ๔. สมัมากัมมันตะ  (กระท าชอบ)  

    ๕. สมัมาอาชวีะ  (เลีย้งชพีชอบ) 

    ๖. สมัมาวายามะ  (พยายามชอบ) 

    ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) 

๔ 

อสทัธรรม๒ ๗ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา   ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ  ๔. เป็นผูม้สีตุะนอ้ย 

   ๕. เป็นผูเ้กยีจครา้น   ๖. เป็นผูม้สีตหิลงลมื  

   ๗. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

๕ 

สทัธรรม๓ ๗ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา   ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ   ๔. เป็นพหสูตู 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรขิารแหง่สมาธ ิหมายถงึองคป์ระกอบแหง่มรรคสมาธ ิ(องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๔๔-๔๕/๑๘๓) และดเูทยีบ 

   องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๕/๖๘-๖๙ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๙๓/๑๘๓ 

๓ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๙๔/๑๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

   ๕. เป็นผูป้รารภความเพยีร  ๖. เป็นผูม้สีตมิั่นคง 

   ๗. เป็นผูม้ปัีญญา 

๖ 

สปัปรุสิธรรม๑ ๗ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

    ๑. เป็นธัมมัญญ  (ผูรู้จั้กเหต)ุ 

    ๒. เป็นอัตถัญญ  (ผูรู้จั้กผล) 

    ๓. เป็นอัตตัญญ  (ผูรู้จั้กตน) 

    ๔. เป็นมัตตัญญ  (ผูรู้จั้กประมาณ) 

    ๕. เป็นกาลัญญ  (ผูรู้จั้กกาลเวลา) 

    ๖. เป็นปรสิญัญ  (ผูรู้จั้กชมุชน) 

    ๗. เป็นปคุคลัญญ  (ผูรู้จั้กบคุคล) 

๗ 

  [๓๓๑]    นทิทสวตัถุ๒(เหตใุหไ้ดช้ือ่วา่ผูม้อีายไุมถ่งึ ๑๐ ปี) ๗ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

  ๑. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการสมาทานสกิขา๓ และไมป่ราศจาก 

      ความรักในการสมาทานสกิขาตอ่ไป๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก.(แปล) ๒๓/๖๘/๑๔๓ 

๒ นทิทสวตัถ ุแปลวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหช้ือ่วา่ “นทิทสะ” ซึง่แปลวา่ มอีายไุมถ่งึ ๑๐ ปี ค านีเ้ป็นค าทีพ่วก 

   เดยีรถยีใ์ชเ้รยีกนคิรนถผ์ูป้ระพฤตพิรหมจรรยก์ าหนด ๑๒ ปี ถา้ตายลงเมือ่ถงึ ๑๐ ปี เรยีกผูนั้น้ว่า 

   “นทิทส” คอืเมือ่มาเกดิอกี จะมอีายไุมถ่งึ ๑๐ ปี และอาจไมถ่งึ ๙ ปี - ๑ ปี แต่พระผูม้พีระภาคทรงใชค้ านี ้

   หมายถงึพระขณีาสพในความหมายวา่ “ไมม่กีารเกดิอกี” ไมว่า่จะเกดิมาเพยีงวันเดยีวหรอืครูเ่ดยีวโดย 

   มเีงือ่นไขวา่ ผูนั้น้ตอ้งเพยีบพรอ้มดว้ยธรรม ๗ ประการ สว่นเวลาประพฤตพิรหมจรรยม์ากนอ้ยไมส่ าคัญ 

   (ท.ีปา.อ. ๓๓๑/๒๓๘, องฺ.สตฺตก.อ. ๓๒๐/๑๖๔-๑๖๕) 

๓ สมาทานสกิขา ในทีน่ีห้มายถงึการบ าเพ็ญไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญาใหบ้รบิูรณ์และถกูตอ้ง (องฺ. 

   สตฺตก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๒) 

๔ ไมป่ราศจากความรกัในการสมาทานสกิขาตอ่ไป ในทีน่ีห้มายถงึกาลเวลาแหง่การบ าเพ็ญทีเ่นือ่งกัน 

   ไมข่าดระยะ มไิดห้มายถงึภพในอนาคต (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

  ๒. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการใครค่รวญธรรม๑ และไมป่ราศจาก 

      ความรักในการใครค่รวญธรรมตอ่ไป 

  ๓. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการก าจัดความอยาก๒ และไมป่ราศจาก 

      ความรักในการก าจัดความอยากตอ่ไป 

  ๔. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการหลกีเรน้ และไมป่ราศจากความรักใน 

      การหลกีเรน้ตอ่ไป 

  ๕. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการปรารภความเพยีร และไมป่ราศจาก 

      ความรักในการปรารภความเพยีรตอ่ไป 

  ๖. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตน๓ และไมป่ราศจาก 

      ความรักในสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตนตอ่ไป 

  ๗. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการแทงตลอดดว้ยทฏิฐิ๔ และไมป่ราศจาก 

      ความรักในการแทงตลอดดว้ยทฏิฐติอ่ไป 

๘ 

สญัญา๕ ๗ 

  ๑. อนจิจสญัญา  (ก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) 

  ๒. อนัตตสญัญา  (ก าหนดหมายความเป็นอนัตตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การใครค่รวญธรรม แปลจากบาลวี่า “ธมฺมนสินฺต”ิ หมายถงึการเพง่พนิจิพจิารณาเห็นธรรมโดยเป็น 

   สภาวะไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์และเป็นอนัตตา ค าว่า “ธมฺมนสินฺต”ิ เป็นชือ่ของวปัิสสนา (ท.ีปา.อ. ๓๓๑/๒๓๙, 

   องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๒) 

๒ การก าจดัความอยาก หมายถงึการก าจัดหรอืขม่ตัณหาไดด้ว้ยอ านาจภังคานุปัสสนาญาณ (ญาณที ่

   พจิารณาเห็นความดับ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๒) หรอืดว้ยอ านาจวปัิสสนา- 

   ญาณมวีริาคานุปัสสนา เป็นตน้ (ท.ีปา.ฏกีา ๓๓๑/๓๒๖) 

๓ สตปิญัญาเป็นเครือ่งรกัษาตน ในทีน่ีห้มายถงึสตแิละเนปักกปัญญา กลา่วคอืสตแิละสัมปชญัญะ 

   (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๓) 

๔ การแทงตลอดดว้ยทฏิฐ ิแปลจากบาลวีา่ “ทฏิฐปิฏเิวธ” หมายถงึมัคคทัสสนะ (การเห็นดว้ยมรรค) 

   กลา่วคอื การเห็นแจง้ดว้ยมัคคสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๒๐/๑๙๓) 

๕ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๗/๑๒๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

  ๓. อสภุสญัญา  (ก าหนดหมายความไมง่ามแหง่กาย) 

  ๔. อาทนีวสญัญา  (ก าหนดหมายโทษทกุขข์องกายอันมคีวามเจ็บไขต้า่ง ๆ) 

  ๕. ปหานสญัญา  (ก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย) 

  ๖. วริาคสญัญา  (ก าหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

  ๗. นโิรธสญัญา  (ก าหนดหมายนโิรธวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

๙ 

พละ๑ ๗ 

   ๑. สทัธาพละ   (ก าลังคอืศรัทธา) 

   ๒. วริยิพละ   (ก าลังคอืวริยิะ) 

   ๓. หริพิละ   (ก าลังคอืหริ)ิ 

   ๔. โอตตัปปพละ  (ก าลังคอืโอตตัปปะ) 

   ๕. สตพิละ   (ก าลังคอืสต)ิ 

   ๖. สมาธพิละ   (ก าลังคอืสมาธ)ิ 

   ๗. ปัญญาพละ  (ก าลังคอืปัญญา) 

๑๐ 

    [๓๓๒] วญิญาณฐติ ิ๒(ภมูเิป็นทีต่ ัง้แหง่วญิญาณ) ๗ 

   ๑. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษย ์เทพบางพวก๓ 

       และวนิปิาตกิะบางพวก๔ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๓/๔ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๒๗/๗๒-๗๓ 

๓ เทพบางพวก หมายถงึเทพในสวรรคช์ัน้กามาวจรภมู ิ๖ คอื (๑) ชัน้จาตมุหาราช (๒) ชัน้ดาวดงึส ์

   (๓) ชัน้ยามา (๔) ชัน้ดสุติ (๕) ชัน้นมิมานรด ี(๖) ชัน้ปรนมิมติวสวัตด ี(ท.ีม.อ. ๒/๑๒๗/๑๐๙) 

๔ วนิปิาตกิะบางพวก หมายถงึพวกเวมานกิเปรตทีพ่น้จากอบายภมู ิ๔ เชน่ ยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของ 

   อตุตระ ยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของปิยังกระ ยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของผุสสะ รา่งกายของเปรตเหลา่นีแ้ตกตา่งกัน 

   คอื มทีัง้อว้น ผอม เตีย้ สงู มผีวิขาว ผวิด า ผวิสทีอง และสนีลิ มลัีกษณะ มสีัญญาตา่งกัน ดว้ยตเิหตุกะ 

   ทเุหตกุะ และอเหตกุะ เหมอืนของมนุษย ์เวมานกิเปรตเหลา่นี้ไมม่ศัีกดิม์าก เหมอืนพวกเทพบางพวก 

   ไดร้ับทกุขใ์นขา้งแรม ไดร้ับสขุในขา้งขึน้ แตเ่วมานกิเปรตทีเ่ป็นตเิหตกุะสามารถบรรลธุรรมได ้เชน่ การ 

   บรรลธุรรมของยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของปิยังกระ เป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๑๒๗/๑๐๙,๔๔-๔๕/๑๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

   ๒. มสีตัวทั์ง้หลายมกีายตา่งกัน แตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอืพวกเทพ 

         ชัน้พรหมกายกิา๑ (เทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหม) นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๒ 

   ๓. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน แตม่สีญัญาตา่งกัน คอื พวก 

       เทพชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๓ 

   ๔. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื พวก 

       เทพชัน้สภุกณิหะ (เทพผูเ้ต็มไปดว้ยความงดงาม) นีเ้ป็นวญิญาณฐติ ิที ่๔ 

   ๕. มสีตัวทั์ง้หลายบรรลอุากาสานัญจายตนฌาน๒โดยก าหนดวา่ “อากาศ 

       หาทีส่ดุมไิด”้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

       สญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๕ 

   ๖. มสีตัวทั์ง้หลายลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลวุญิญาณัญจายตนฌาน๓โดยก าหนดวา่ “วญิญาณหาทีส่ดุมไิด”้ 

       นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๖ 

   ๗. มสีตัวทั์ง้หลายลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       อากญิจัญญายตนฌาน๔โดยก าหนดวา่ “ไมม่อีะไร” นีเ้ป็นวญิญาณฐติ ิ

       ที ่๗ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทพช ัน้พรหมกายกิา หมายถงึพรหมชัน้ปฐมฌานภมู ิ(ระดับปฐมฌาน) ๓ ชัน้ คอื (๑) พรหมปารสิัชชา 

   (พวกบรษัิทบรวิารมหาพรหม) (๒) พรหมปโรหติา (พวกปโุรหติมหาพรหม) (๓) มหาพรหมา (พวกทา้ว 

   มหาพรหม) (ท.ีม.อ. ๑๒๗/๑๐๙-๑๑๐) 

๒ อากาสานญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดอากาศ คอืชอ่งวา่งอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ 

   ที ่๑ ของอรปูฌาน ๔ (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

๓ วญิญาณญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดวญิญาณอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่๒ ของ 

   อรปูฌาน ๔ (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

๔ อากญิจญัญายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดภาวะอันไมม่อีะไร (ความวา่ง) เป็นอารมณ์ ฌานนีเ้รยีก 

   อกีอยา่งหนึง่วา่ สัญญัคคะ (ทีส่ดุแหง่สัญญา) เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยของการมสีัญญา กลา่วคอืผูบ้รรลุ 

   อากญิจัญญายตนฌานแลว้ ชัน้ตอ่ไปจะเขา้ถงึเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบา้ง เขา้ถงึสัญญาเวทยติ- 

   นโิรธบา้ง (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

๑๑ 

ทกัขเิณยยบคุคล (บคุคลผูค้วรแกท่กัษณิา) ๗ 

    ๑. อภุโตภาควมิตุ๑  (ผูห้ลดุพน้ทัง้ ๒ สว่น) 

    ๒. ปัญญาวมิตุ๒  (ผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา) 

    ๓. กายสกัขี๓   (ผูเ้ป็นพยานในนามกายดว้ยกาย) 

    ๔. ทฏิฐปัิตตะ๔  (ผูบ้รรลสุมัมาทฏิฐ)ิ 

    ๕. สทัธาวมิตุ๕  (ผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา) 

    ๖. ธัมมานุสารี๖  (ผูแ้ลน่ไปตามธรรม) 

    ๗. สทัธานุสารี๗  (ผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา) 

๑๒ 

อนสุยั๘ (กเิลสทีน่อนเนือ่งในสนัดาน) ๗ 

    ๑. กามราคานุสยั  (อนุสยัคอืความก าหนัดในกาม) 

    ๒. ปฏฆิานุสยั   (อนุสยัคอืความยนิรา้ย) 

    ๓. ทฏิฐานุสยั   (อนุสยัคอืความเห็นผดิ) 

    ๔. วจิกิจิฉานุสยั  (อนุสยัคอืความลังเลสงสยั) 

    ๕. มานานุสยั   (อนุสยัคอืความถอืตัว) 

    ๖. ภวราคานุสยั  (อนุสยัคอืความตดิใจในภพ) 

    ๗. อวชิชานุสยั  (อนุสยัคอืความไมรู่แ้จง้) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๑ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๑ ในเลม่นี้ 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๑ ในเลม่นี้ 

๕ ดเูชงิอรรถที ่๖ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๑ ในเลม่นี้ 

๖ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๒ ในเลม่นี้ 

๗ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๕๐ หนา้ ๑๑๒ ในเลม่นี้ 

๘ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๑๑/๑๗, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๙/๖๐๕-๖๐๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๗ 

๑๓ 

สงัโยชน์๑ (กเิลสเครือ่งประกอบสตัวไ์วใ้นภพ) ๗ 

   ๑. อนุนยสงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความยนิดี๒) 

   ๒. ปฏฆิสงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความยนิรา้ย) 

   ๓. ทฏิฐสิงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความเห็นผดิ) 

   ๔. วจิกิจิฉาสงัโยชน์ (สงัโยชนค์อืความลังเลสงสยั) 

   ๕. มานสงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความถอืตัว) 

   ๖. ภวราคสงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความตดิใจในภพ) 

   ๗. อวชิชาสงัโยชน ์(สงัโยชนค์อืความไมรู่แ้จง้) 

๑๔ 

อธกิรณสมถธรรม๓ (ธรรมเป็นเครือ่งระงบัอธกิรณ์) ๗ 

  เพือ่ระงับ เพือ่ดับอธกิรณ์๔ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ 

   ๑. สงฆพ์งึใหส้มัมขุาวนัิย๕ 

   ๒. สงฆพ์งึใหส้ตวินัิย๖ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๘/๑๔ 

๒ ความยนิด ีหมายถงึกามราคะ (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๘/๑๖๐) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๘๔/๑๗๙ 

๔ อธกิรณ ์หมายถงึเรือ่งทีส่งฆต์อ้งด าเนนิการ ม ี๔ อยา่ง คอื (๑) ววิาทาธกิรณ ์การถกเถยีงกันเกีย่วกับ  

   พระธรรมวนัิย (๒) อนวุาทาธกิรณ ์การโจทหรอืกลา่วหากันดว้ยอาบัต ิ(๓) อาปตัตาธกิรณ ์การตอ้ง 

   อาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวเองใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งท า 

   เชน่ การใหอ้ปุสมบท การใหผ้า้กฐนิ เป็นตน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๓) และด ูว.ิจู. (แปล) ๖/๒๑๕/๒๔๕-๒๔๖) 

๕-๖ สมัมขุาวนิยั วธิรีะงับอธกิรณ์ ในทีพ่รอ้มหนา้ คอืตอ้งพรอ้มทัง้ ๔ พรอ้ม คอื (๑) พรอ้มหนา้สงฆ ์

   ไดแ้ก ่ภกิษุเขา้รว่ม ประชมุครบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวแ้ต่ละกรณี (๒) พรอ้มหนา้บคุคลไดแ้กคู่ก่รณี 

   หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้อยูพ่รอ้มหนา้ (๓) พรอ้มหนา้วัตถุ ไดแ้ก ่ยกเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้มาวนิจิฉัย 

   (๔) พรอ้มหนา้ธรรม ไดแ้ก ่วนิจิฉัยถกูตอ้งตามธรรมวนัิย 

  สตวินิยั หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยประกาศใหท้ราบวา่ พระอรหันตเ์ป็นพระอรยิะ ผูม้สีตสิมบรูณ์ 

   เป็นวธิรีะงับโดยเอาสตเิป็นหลักในกรณีทีม่ผีูโ้จทพระอรหันต ์เป็นการบอกใหรู้ว้า่ ใครจะโจทพระอรหันต ์

   ไมไ่ด ้(ว.ิม. (แปล) ๕/๔๐๐-๔๐๑/๒๘๘-๒๙๑) และดเูทยีบ ว.ิจู. (แปล) ๖/๑๘๕-๒๑๒/๒๑๘-๒๔๓, 

   ว.ิป. (แปล) ๘/๒๗๕/๓๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

   ๓. สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนัิย๑ 

   ๔. สงฆพ์งึใหป้ฏญิญาตกรณะ๒ 

   ๕. สงฆพ์งึใหเ้ยภยุยสกิา๓ 

   ๖. สงฆพ์งึใหต้ัสสปาปิยสกิา๔ 

   ๗. สงฆพ์งึใหต้ณิวตัถารกะ๕ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๗ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๗ จบ 

ภาณวารที ่๒ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๘ 

  [๓๓๓] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๘ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๕ อมฬูหวนิยั หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยยกประโยชนใ์หแ้กภ่กิษุทีห่ายเป็นบา้แลว้ ในกรณีทีม่ผีู ้

   โจทภกิษุดว้ยอาบัตทิีต่อ้งในขณะเป็นบา้ สงฆจ์ะสวดประกาศสมมตเิพือ่มใิหใ้คร ๆ โจทเธอดว้ยอาบัติ 

      ปฏญิญาตกรณะ หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยปรับอาบัตติามค ารับสารภาพของภกิษุผูต้อ้งอาบัต ิ

      เยภยุยสกิา หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยตัดสนิตามเสยีงขา้งมาก สงฆจ์ะใชว้ธิกีารนีใ้นกรณีทีบ่คุคล 

   หลายฝ่ายมคีวามเห็นไมต่รงกัน 

      ตสัสปาปิยสกิา หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยตัดสนิลงโทษผูก้ระท าผดิ เมือ่สงฆพ์จิารณาตามหลักฐาน 

   พยานแลว้ เห็นวา่มคีวามผดิจรงิ แมเ้ธอจะไมร่ับสารภาพก็ตาม 

      ตณิวตัถารกะ หมายถงึวธิรีะงับอธกิรณ์โดยใหท้ัง้ ๒ ฝ่ายประนปีระนอมกัน เปรยีบเหมอืนเอาหญา้ 

   กลบไว ้ไมต่อ้งช าระสะสางความ วธินีีจ้ะใชร้ะงับอธกิรณ์ทียุ่ง่ยาก เชน่ กรณีพพิาทกันของภกิษุชาวกรงุ 

   โกสัมพ ี(ว.ิม. ๕/๔๐๐-๔๐๑/๒๘๘-๒๙๑/๓๓๓-๓๓๕) และ ดเูทยีบ ว.ิจู. (แปล) ๖/๑๘๕-๒๑๒/๒๑๘-๒๔๓, 

   ว.ิป. (แปล) ๘/๒๗๕/๓๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

  ธรรมหมวดละ ๘ ประการ คอือะไร  

  คอื 

๑ 

มจิฉตัตะ๑(ความเป็นธรรมทีผ่ดิ) ๘ 

    ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  (เห็นผดิ) 

    ๒. มจิฉาสงักัปปะ  (ด ารผิดิ) 

    ๓. มจิฉาวาจา   (เจรจาผดิ) 

    ๔. มจิฉากัมมันตะ  (กระท าผดิ) 

    ๕. มจิฉาอาชวีะ  (เลีย้งชพีผดิ) 

    ๖. มจิฉาวายามะ  (พยายามผดิ) 

    ๗. มจิฉาสต ิ  (ระลกึผดิ) 

    ๘. มจิฉาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นผดิ) 

๒ 

สมัมตัตะ๒ (ความเป็นธรรมทีถ่กู) ๘ 

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  (เห็นชอบ) 

    ๒. สมัมาสงักัปปะ  (ด ารชิอบ) 

    ๓. สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

    ๔. สมัมากัมมันตะ  (กระท าชอบ) 

    ๕. สมัมาอาชวีะ  (เลีย้งชพีชอบ) 

    ๖. สมัมาวายามะ  (พยายามชอบ) 

    ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) 

    ๘. สมัมาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นชอบ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓๒/๒๘๒ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓๓//๒๘๒-๒๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

๓ 

ทกัขเิณยยบคุคล๑ (บคุคลผูค้วรแกท่กัษณิา) ๘ 

  ๑. พระโสดาบัน 

  ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

  ๓. พระสกทาคาม ี

  ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล 

  ๕. พระอนาคาม ี

  ๖. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล 

  ๗. พระอรหันต ์

  ๘. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผล 

๔ 

  [๓๓๔]        กสุตีวตัถุ๒ (เหตแุหง่ความเกยีจครา้น) ๘ 

  ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ มงีานทีต่อ้งท า เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

      ‘เราจักตอ้งท างาน เมือ่เราท างานอยู ่กายจักเมือ่ยลา้ อยา่กระนัน้เลย 

      เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ัง 

      ไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ า 

      ใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๑ 

  ๒. ภกิษุท างานแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไดท้ างานแลว้ เมือ่เรา 

      ท างานอยู ่กายเมือ่ยลา้แลว้ อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึนอน 

      เสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๒ 

  ๓. ภกิษุตอ้งเดนิทาง เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักตอ้งเดนิทาง เมือ่ 

      เราเดนิทางอยู ่กายจักเมือ่ยลา้ อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึ 

      นอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๙/๔๔๘, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๒๐๗/๑๐๘ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๘๐/๔๐๐-๔๐๒, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๕๓/๖๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

  ๔. ภกิษุเดนิทางแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเดนิทางแลว้ เมือ่เรา 

      เดนิทางอยู ่กายเมือ่ยลา้แลว้ อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึ 

      นอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๔ 

  ๕. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะเศรา้หมอง 

      หรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

      ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ก็ไมไ่ดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอื 

      ประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ กายของเรานัน้เมือ่ยลา้แลว้ 

      ไมค่วรแกก่ารงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภ 

      ความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๕ 

  ๖. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอื 

      ประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

      เทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอืประณีต 

      บรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการแลว้ กายของเรานัน้หนัก ไมค่วรแก่ 

      การงาน จะเหมอืนถ่ัวราชมาสชุม่ดว้ยน ้า อยา่กระนัน้เลย เรา 

      จะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นกสุตี 

      วตัถปุระการ ที ่๖ 

  ๗. ภกิษุเกดิอาพาธขึน้เล็กนอ้ย เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิม ี

      อาพาธ ขึน้เล็กนอ้ยแลว้ มขีอ้อา้งทีจ่ะนอนได ้อยา่กระนัน้เลย 

      เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็น 

      กสุตีวตัถปุระการที ่๗ 

  ๘. ภกิษุหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เธอมคีวามคดิอยา่งนี ้

      วา่ ‘เราหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน กายของเรายัง 

      ออ่นแอไมค่วรแกก่ารงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี 

      ไมป่รารภ ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ัง 

      ไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถ ุ

      ประการที ่๘ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

๕ 

  [๓๓๕]     อารมัภวตัถุ๑(เหตแุหง่การปรารภความเพยีร) ๘ 

   ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้มงีานทีต่อ้งท า เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

       ‘เราจัก ตอ้งท างาน เมือ่เราท างาน การจะใสใ่จค าสัง่สอนของ 

       พระพทุธเจา้ทัง้หลายมใิชท่ าไดง้า่ย อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภ 

       ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

       เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร เพือ่ 

       ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรม 

       ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุท างานแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไดท้ างานแลว้ เมือ่เรา 

       ท างานอยู ่ก็ไมส่ามารถทีจ่ะใสใ่จค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลายได ้

       อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ 

       เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอ 

       จงึปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๒ 

   ๓. ภกิษุตอ้งเดนิทาง เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักตอ้งเดนิทาง การที ่

       เราเดนิทางอยูจ่ะใสใ่จค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย มใิชท่ า 

       ไดง้า่ย อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมที ่

       ยังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ า 

       ใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๓ 

   ๔. ภกิษุเดนิทางแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเดนิทางแลว้ เมือ่เรา 

       เดนิทางอยู ่ก็ไมส่ามารถทีจ่ะใสใ่จค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลายได ้

       อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ 

       เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ 

       เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๔ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๘๐/๔๐๒-๔๐๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

      ๕. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะทีเ่ศรา้หมอง 

          หรอืประณีตบรบิรูณเ์พยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

          ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอื 

          ประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ กายของเรานัน้เบา ควรแก ่

          การงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรม 

          ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ า 

          ใหแ้จง้’ เธอจงึเริม่ปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๕ 

      ๖. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอื 

          ประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

          เทีย่วบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอืประณีต 

          บรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการแลว้ รา่งกายของเรานัน้มกี าลัง ควรแก ่

          การงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรม 

          ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ า 

          ใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๖ 

      ๗. ภกิษุเกดิมอีาพาธขึน้เล็กนอ้ย เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิมอีาพาธ 

          ขึน้เล็กนอ้ยแลว้ เป็นไปไดท้ีอ่าพาธของเราจะพงึรนุแรงขึน้ อยา่กระนัน้ 

          เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

          ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร 

          ฯลฯ นีเ้ป็นอารัมภวัตถปุระการที ่๗ 

      ๘. ภกิษุหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เธอมคีวามคดิอยา่ง 

          นีว้า่ ‘เราหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เป็นไปไดท้ีอ่าพาธ 

          ของเราจะพงึกลับก าเรบิขึน้ อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร 

          เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรม 

          ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่ 

          บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็น 

          อารัมภวตัถปุระการที ่๘ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

๖ 

  [๓๓๖]          ทานวตัถุ๑(เหตแุหง่การใหท้าน) ๘ 

  ๑. ใหท้านเพราะประสบเขา้๒ 

  ๒. ใหท้านเพราะกลัว๓ 

  ๓. ใหท้านเพราะคดิวา่ ‘เขาไดใ้หแ้กเ่ราแลว้’ 

  ๔. ใหท้านเพราะคดิวา่ ‘เขาจักใหแ้กเ่รา’ 

  ๕. ใหท้านเพราะคดิวา่ ‘การใหท้านเป็นการด’ี 

  ๖. ใหท้านเพราะคดิวา่ ‘เราหงุหากนิเองได ้ชนเหลา่นีห้งุหากนิเองไมไ่ด ้

      การทีเ่ราหงุหากนิเองได ้จะไมใ่หท้านแกช่นเหลา่นีผู้ห้งุหากนิเองไมไ่ด ้

      ไมค่วร’ 

  ๗. ใหท้านเพราะคดิวา่ ‘เมือ่เราใหท้านนี ้กติตศิัพทอ์ันงาม ยอ่มขจรไป’ 

  ๘. ใหท้านเพือ่เป็นเครือ่งประดับจติ และปรงุแตง่จติ๔ 

๗ 

  [๓๓๗]         ทานปุปตัต ิ๕ (ผลทีเ่กดิจากการใหท้าน) ๘ 

  ๑. บคุคลบางคนในโลกนี ้ใหท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้

      ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปีแกส่มณะ 

      หรอืพราหมณ์ เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาเห็นพวกขตัตยิ- 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๓๑/๒๘๗ 

๒ ใหท้านเพราะประสบเขา้ หมายถงึเมือ่พบวา่เขามาหา ใหร้อสักครูก็่สามารถใหท้านได ้ไมรู่ส้กึหนักใจที ่

   จะถวายทาน (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๓๑/๒๕๓) 

๓ ใหท้านเพราะกลวั ในทีน่ีห้มายถงึใหท้าน เพราะกลัวต าหนติเิตยีน หรอืกลัวอบายภมู ิ(องฺ.อฏฺฐก.อ. 

   ๓/๓๑/๒๕๓) 

๔ ใหท้านเพือ่เป็นเครือ่งประดบัจติและปรงุแตง่จติ ในทีน่ีห้มายถงึใหท้านเครือ่งประดับจติในการเจรญิ 

   สมถกัมมัฏฐานและวปัิสสนากัมมัฏฐาน เพราะทานจะท าจติใจใหอ้อ่นโยน เหมาะแกก่ารเจรญิกัมมัฏฐาน 

   ทัง้สอง (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๓๑/๒๕๓) 

๕ ดเูทยีบ องฺ.อฏฐก. (แปล) ๒๓/๓๕/๒๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

      มหาศาล พราหมณมหาศาล หรอืคหบดมีหาศาล ผูเ้อบิอิม่ พร่ังพรอ้ม 

      บ าเรอตนอยูด่ว้ยกามคณุ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจาก 

      ตายแลว้ เราพงึเกดิรว่มกับพวกขตัตยิมหาศาล พราหมณมหาศาล 

      หรอืคหบดมีหาศาล’ เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้อยู ่

      จติของเขานัน้นอ้มไปในทางต า่ เจรญิใหย้ิง่ข ึน้ไปไมไ่ด ้ย่อมเป็นไปเพือ่ 

      เกดิในทีนั่น้๑ ขอ้นัน้แล เรากลา่วไวส้ าหรับผูม้ศีลี ไมใ่ชส่ าหรับผูท้ศุลี 

      ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มโนปณธิานของทา่นผูม้ศีลียอ่มส าเร็จไดเ้พราะ 

      เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

  ๒. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้จาต-ุ 

      มหาราช มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวาม 

      ปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิร่วมกับ 

      พวกเทพชัน้จาตมุหาราช’ เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้อยู ่

      จติของเขานัน้นอ้มไปในทางต า่ เจรญิใหย้ิง่ข ึน้ไปไมไ่ด ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

      เกดิในทีนั่น้ ขอ้นัน้แล เรากลา่วไวส้ าหรับผูม้ศีลี ไมใ่ชส่ าหรับผูท้ศุลี 

      ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มโนปณธิานของทา่นผูม้ศีลี ยอ่มส าเร็จไดเ้พราะ 

      เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

  ๓. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้ 

      ดาวดงึส ์ฯลฯ 

  ๔. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้ยามา ฯลฯ’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เกดิในทีน่ ัน้ หมายถงึเกดิในสถานทีท่ีต่นปรารถนาไวข้ณะท าบญุ (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๓๕/๒๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

  ๕. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้ดสุติ ฯลฯ’ 

  ๖. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้ 

      นมิมานรด ีฯลฯ’ 

  ๗. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้ 

      ปรนมิมติวสวตัด ีมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวาม 

      ปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิรว่มกับพวก 

      เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด’ี เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจติอยู ่

      จติของเขานัน้นอ้มไปในทางต า่ เจรญิใหย้ิง่ข ึน้ไปไมไ่ด ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

      เกดิในทีนั่น้ ขอ้นัน้แล เรากลา่วไวส้ าหรับผูม้ศีลี ไมใ่ชส่ าหรับผูท้ศุลี 

      ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มโนปณธิานของทา่นผูม้ศีลี ยอ่มส าเร็จไดเ้พราะ 

      เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

  ๘. บคุคลบางคนในโลกนีใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

      เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

      เขาใหส้ ิง่ใด ก็หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาไดส้ดับมาวา่ ‘พวกเทพชัน้พรหม- 

      กายกิา มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนา 

      อยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลงัจากตายแลว้ เราพงึเกดิรว่มกับพวกเทพชัน้ 

      พรหมกายกิา’ เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้อยู ่จติของเขา 

      นัน้นอ้มไปในทางต า่ เจรญิใหย้ิง่ข ึน้ไปไมไ่ด ้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกดิในทีนั่น้ 

      ขอ้นัน้แล เรากลา่วไวส้ าหรับผูม้ศีลี ไมใ่ชส่ าหรับผูท้ศุลี ส าหรับผู ้

      ปราศจากราคะ ไมใ่ชส่ าหรับผูม้รีาคะ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มโนปณธิาน 

      ของทา่นผูม้ศีลี ยอ่มส าเร็จได ้เพราะเป็นผูป้ราศจากราคะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

๘ 
บรษิทั๑ (ชุมนมุ) ๘ 

    ๑. ขตัตยิบรษัิท  (ชมุนุมกษัตรยิ)์ 

    ๒. พราหมณบรษัิท  (ชมุนุมพราหมณ์) 

    ๓. คหบดบีรษัิท  (ชมุนุมคหบด)ี 

    ๔. สมณบรษัิท  (ชมุนุมสมณะ) 

    ๕. จาตมุหาราชบรษัิท (ชมุนุมเทพชัน้จาตมุหาราช) 

    ๖. ดาวดงึสบรษัิท  (ชมุนุมเทพชัน้ดาวดงึส)์ 

    ๗. มารบรษัิท   (ชมุนุมเทพชัน้นมิมานรด)ี 

    ๘. พรหมบรษัิท  (ชมุนุมพรหม) 

๙ 
โลกธรรม๒ ๘ 

    ๑. ไดล้าภ   ๒. เสือ่มลาภ 

    ๓. ไดย้ศ   ๔. เสือ่มยศ 

    ๕. นนิทา   ๖. สรรเสรญิ 

    ๗. สขุ    ๘. ทกุข ์

๑๐ 

  [๓๓๘] อภภิายตนะ๓(อายตนะทีย่อดเยีย่มดว้ยก าลงัฌาน) ๘ 

  ๑. บคุคลหนึง่มรีปูสญัญาภายใน๔ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก ม ี

      สสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ 

      นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๑ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๙/๓๗๑-๓๗๒, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๗๒/๑๑๘ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๕/๒๐๒-๒๐๓ 

๓ อภภิายตนะ หมายถงึเหตคุรอบง า เหตทุีม่อีทิธพิล ไดแ้กฌ่าน หรอืฌานทีเ่ป็นเหตคุรอบง านวิรณ์ ๕ และ 

   อารมณ์ทัง้หลาย ค าวา่ อภภิายตนะ มาจากค าวา่ อภภิ ู+ อายตนะ ทีช่ ือ่วา่ อภภิ ูเพราะครอบง าอารมณ์ 

   และชือ่วา่ อายตนะ เพราะเป็นทีเ่กดิความสขุอันวเิศษแกพ่ระโยคทีัง้หลาย แตใ่นทีน่ีห้มายถงึมนายตนะ 

   และธัมมายตนะ (ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๐๔, องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๐, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา ๓/๖๑-๖๕/๓๐๒) และ 

   ดเูทยีบ องฺ.ทสก.(แปล) ๒๔/๒๙/๗๑ 

๔ มรีปูสญัญาภายใน หมายถงึมคีวามหมายรูร้ปูภายในโดยการบรกิรรมรปูภายใน (ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๖๔, 

   องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๘ 

  ๒. บคุคลหนึง่มรีปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ ่มสีสีนัด ี

      หรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ 

      นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๒ 

  ๓. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน๑ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก 

      มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

      เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๓ 

  ๔. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ ่

      มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

      เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๔ 

  ๕. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว มสี ี

      เขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ เปรยีบเหมอืนดอกผักตบทีเ่ขยีว 

      มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้ 

      ในเมอืงพาราณส ีอันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบ 

      ดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน 

      ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบ 

      ดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ 

      ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๕ 

  ๖. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง มสี ี

      เหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ เปรยีบเหมอืนดอก 

      กรรณกิารท์ีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ 

      ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้เมอืงพาราณส ีอันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น 

      ทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ฉันใด บคุคล 

      หนึง่มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

      ทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ครอบง ารปู 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มอีรปูสญัญาภายใน หมายถงึมคีวามหมายรูร้ปูภายใน คอื เวน้จากสัญญาโดยการบรกิรรมรปูภายใน (ท.ีม.อ. 

   ๑๗๓/๑๖๕, องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 
สงัคตีหิมวด ๘ 

      เหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นี ้เป็นอภภิายตนะ 

      ประการที ่๖ 

  ๗. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง มสีแีดง 

      เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ เปรยีบเหมอืนดอกชบาทีแ่ดง มสีแีดง 

      เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้เมอืง 

      พาราณส ีอันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ย 

      ของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้ 

      เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง 

      มสีแีดงเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้ 

      เป็นอภภิายตนะประการที ่๗ 

  ๘. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีข่าว มสีขีาว 

      เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ เปรยีบเหมอืนดาวประกายพรกึทีข่าว 

      มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืน 

      ผา้เมอืงพาราณส ีอันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีข่าว มสีขีาว เปรยีบ 

      ดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้ 

      เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว 

      มสีขีาวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นี ้

      เป็นอภภิายตนะประการที ่๘ 

๑๑ 

  [๓๓๙]   วโิมกข์๑(ความหลดุพน้) ๘ 

  ๑. บคุคลผูม้รีปู๒ เห็นรปูทัง้หลาย นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๑ 

  ๒. บคุคลผูม้อีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก นีเ้ป็นวโิมกข ์

      ประการที ่๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วโิมกข ์แปลวา่ ความหลดุพน้ หมายถงึภาวะทีจ่ติหลดุพน้จากสิง่รบกวนและนอ้มดิง่ไปในอารมณ์นัน้ 

   (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๖/๒๗๒) ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๗๔/๑๒๒ 

๒ มรีปู ในทีน่ีห้มายถงึไดร้ปูฌานทีเ่กดิจากการท าบรกิรรมในรปูภายในตน เชน่ท าบรกิรรมผม เหงือ่ เนือ้ 

   เลอืด กระดกู ฟัน เล็บ โดยวธิกีารบรกิรรมเป็นสตีา่ง ๆ มสีเีขยีว เหลอืง แดง เป็นตน้ (องฺ.อฏฺฐก.อ. 

   ๓/๖๕/๒๗๐, ๖๖/๒๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  ๓. บคุคลเป็นผูน้อ้มใจไปวา่ ‘งาม’ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๓ 

  ๔. บคุคลบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุ 

      มไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

      โดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๔ 

  ๕. บคุคลลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญ- 

      จายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่นีเ้ป็นวโิมกข ์

      ประการที ่๕ 

  ๖. บคุคลลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตน- 

      ฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๖ 

  ๗. บคุคลลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานา- 

      สญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๗ 

  ๘. บคุคลลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

      สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๘ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๘ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวช้อบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๘ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  [๓๔๐] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๙ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  ธรรมหมวดละ ๙ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

อาฆาตวตัถุ๑ (เหตผุกูอาฆาต) ๙ 

  ๑. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์๒แกเ่รา’ 

  ๒. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา’ 

  ๓. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา’ 

  ๔. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่ก 

      ทีช่อบพอของเรา’ 

  ๕. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่ก 

      ทีช่อบพอของเรา’ 

  ๖. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่ก 

      ทีช่อบพอของเรา’ 

  ๗. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่ก 

      ไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

  ๘. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่ก 

      ไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

  ๙. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กบ่คุคลผูไ้มเ่ป็นทีรั่ก 

      ไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิป. (แปล) ๘/๓๘๐/๕๕๘-๕๕๙, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๙/๑๗๗, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๖๗/๖๙๙ 

๒ ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึความพนิาศ เสยีหาย ไมเ่จรญิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

๒ 

อาฆาตปฏวินิยะ๑ (อบุายเป็นเครือ่งก าจดัอาฆาต) ๙ 

  ๑. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา การ 

      ท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แตท่ีไ่หน๒’ 

  ๒. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา 

      การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

  ๓. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา การ 

      ท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แตท่ีไ่หน’ 

  ๔. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็น 

      ทรัีกทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่กที ่

      ชอบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

  ๕. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผู ้

      เป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่ก 

      ทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

  ๖. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นที ่

      รักทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบ 

      พอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

  ๗. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูท้ีไ่มเ่ป็น 

      ทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็น 

      ทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แตท่ีไ่หน’ 

  ๘. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้ม ่

      เป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็น 

      ทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แตท่ีไ่หน’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ. ทสก. (แปล) ๒๔/๘๐/๑๗๘-๑๗๙ 

๒ ดปูระกอบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๘๐/๑๗๘-๑๗๙ ซึง่มสี านวนบาลตีา่งกันเล็กนอ้ย กลา่วคอื ในเลม่ ๒๔ 

   ใชว้า่ “อนตฺถ  เม อจร,ิ ต  กเุตตฺถ ลพฺภา”ต ิอาฆาต  ปฏวิเินต.ิ แตใ่นทีน่ีใ้ชว้า่ “อนตฺถ  เม อจรตี ิต  กเุตตฺถ 

   ลพฺภา”ต ิอาฆาต  ปฏวิเินต.ิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  ๙. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็นที ่

      รักไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่ก 

      ไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แตท่ีไ่หน’ 

๓ 

  [๓๔๑]  สตัตาวาส๑ (ภพเป็นทีอ่ยูข่องสตัว)์ ๙ 

  ๑. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษย ์เทพ 

      บางพวก และวนิปิาตกิะบางพวก นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๑ 

  ๒. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื พวกเทพ 

      ชัน้พรหมกายกิา (เทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหม) เกดิในปฐมฌาน นีเ้ป็น 

      สตัตาวาสที ่๒ 

  ๓. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื พวกเทพ 

      ชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๓ 

  ๔. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื พวก 

      เทพชัน้สภุกณิหะ (เทพผูเ้ต็มไปดว้ยความงดงาม) นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๔ 

  ๕. มสีตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่สีญัญา ไมเ่สวยอารมณ์ คอื พวกเทพชัน้อสญัญ-ี 

      สตัตพรหม นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๕ 

  ๖. มสีตัวทั์ง้หลายผูบ้รรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศ 

      หาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

      สญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๖ 

  ๗. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

      วญิญาณัญจาญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ นีเ้ป็น 

      สตัตาวาสที ่๗ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ขอ้ ๓๕๙ หนา้ ๔๒๐ในเลม่นี,้ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๒๗/๗๒, องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๔/๖๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  ๘. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

      อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๘ 

  ๙. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

      เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๙ 

๔ 

  [๓๔๒] กาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มยั เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์๑ ๙ 

  ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกนีแ้ลว้ และ 

      ทรงแสดงธรรม๒ทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน ใหถ้งึการ 

      ตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศไวแ้ลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึนรก นีเ้ป็น 

      กาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๑ 

  ๒. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกนีแ้ลว้ และ 

      ทรงแสดงธรรมทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน ใหถ้งึการ 

      ตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศไวแ้ลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึก าเนดิ 

      สตัวด์รัิจฉาน นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤต ิ

      พรหมจรรยข์อ้ที ่๒ 

  ๓. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึเปรตวสิยั นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ 

      ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๓ 

  ๔. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึอสรุกาย นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ 

      ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๔ 

  ๕. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึเทพนกิาย๓ทีม่อีายยุนืชัน้ใด 

      ชัน้หนึง่ นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤต ิ

      พรหมจรรยข์อ้ที ่๕ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๒๙/๒๗๔-๒๗๖ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๒๒ หนา้ ๓๑๓ ในเลม่นี ้

๓ เทพนกิาย ในทีน่ีห้มายถงึเทพทีเ่ป็นอสัญญสีัตว ์(องฺ.อฏฺฐก.อ ๓/๒๙/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

  ๖. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูก้ลับไปเกดิในปัจจันตชนบท อยูใ่น 

      พวกมลิักขะผูไ้มรู่เ้ดยีงสา ทีไ่มม่ภีกิษุ ภกิษุณี อบุาสก และอบุาสกิา 

      ผา่นไปมา นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหม- 

      จรรยข์อ้ที ่๖ 

  ๗. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูก้ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท เป็น 

      มจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ 

      ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากของกรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่ ี

      โลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัว์๑ 

      ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลก 

      หนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง แลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้ ้ก็ไมม่ใีนโลก นีก็้เป็นกาล 

      ทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๗ 

  ๘. พระตถาคต ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูก้ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท เป็นคน 

      มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ ไมส่ามารถจะรูเ้นือ้ความแหง่ 

      สภุาษิตและทพุภาษิตได ้นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยู ่

      ประพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๘ 

  ๙. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไมเ่สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก และไมท่รง 

      แสดงธรรมทีน่ าความสงบมาใหเ้ป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน ใหถ้งึการตรัสรู ้

      ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ ถงึบคุคลนีจ้ะกลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท 

      และเป็นผูม้ปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ สามารถรูเ้นือ้ความแหง่ 

      สภุาษิตและทพุภาษิตได ้นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยู ่

      ประพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๙ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิสตัว ์คอืสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้เชน่ 

   เทวดาและสัตวน์รก (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๗๑/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๙ 

๕ 

  [๓๔๓] อนปุพุพวหิารธรรม๑ (ธรรมเป็นเครือ่งอยูต่ามล าดบั) ๙ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

  ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร 

      ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะ 

      ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจาก 

      สมาธอิยู ่

  ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ย 

      นามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

      มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

  ๔. เพราะละสขุและทกุข ์เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรล ุ

      จตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขแ์ละสขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

  ๕. บรรลอุากาสานัญจายตนฌาน โดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

      เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดย 

      ประการทัง้ปวง 

  ๖. ลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตน- 

      ฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

  ๗. ลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตน- 

      ฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่

  ๘. ลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานา- 

      สญัญายตนฌานอยู ่

  ๙. ลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลสุญัญาเวทยติ- 

      นโิรธอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๒/๔๙๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

๖ 

  [๓๔๔]  อนปุพุพนโิรธ๑ (ความดบัไปตามล าดบั) ๙ 

   ๑. กามสญัญาของผูเ้ขา้ปฐมฌานดับไป 

   ๒. วติก วจิารของผูเ้ขา้ทตุยิฌานดับไป 

   ๓. ปีตขิองผูเ้ขา้ตตยิฌานดับไป 

   ๔. ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกของผูเ้ขา้จตตุถฌานดับไป 

   ๕. รปูสญัญาของผูเ้ขา้อากาสานัญจายตนฌานดับไป 

   ๖. อากาสานัญจายตนสญัญาของผูเ้ขา้วญิญาณัญจายตนฌานดับไป 

   ๗. วญิญาณัญจายตนสญัญาของผูเ้ขา้อากญิจัญญายตนฌานดับไป 

   ๘. อากญิจัญญายตนสญัญาของผูเ้ขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌานดับไป 

   ๙. สญัญาและเวทนาของผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธ๒ดับไป 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๙ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

สงัคตีหิมวด ๙ จบ 

 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  [๓๔๕] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมหมวดละ ๑๐ ประการ ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวโ้ดย 

ชอบแลว้มอียู ่พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ ฯลฯ 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๑/๔๙๓ 

๒ สญัญาเวทยตินโิรธ หมายถงึสมาบัตทิีดั่บสัญญาและเวทนาม ี๒ คอื อสัญญาสมาบัต ิและนโิรธสมาบัต ิ

   ทีเ่ป็นอสัญญาสมาบัตมิแีกป่ถุชุน ทีเ่ป็นนโิรธสมาบัต ิมเีฉพาะแตพ่ระอนาคามแีละพระอรหันตผ์ูช้ านาญใน 

   สมาบัต ิ๘ แลว้เทา่นัน้ จงึจะเขา้ได ้(อภ.ิปญฺจ.อ. ๗๓๕/๒๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  ธรรมหมวดละ ๑๐ ประการ คอือะไร 

  คอื 

๑ 

นาถกรณธรรม๑(ธรรมเครือ่งกระท าทีพ่ ึง่) ๑๐ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

  ๑. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระ 

      (มารยาท)และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

      ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการ 

      สงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัย 

      ในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย นีเ้ป็นนาถ- 

      กรณธรรม 

  ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลายทีม่ ี

      ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ 

      ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบ 

      ถว้น แลว้ทรงจ าไวไ้ดค้ลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐิ๒ แมก้ารที ่

      ภกิษุเป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ินีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

  ๓. เป็นผูม้มีติรดี๓ มสีหายดี๔ มเีพือ่นดี๕ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้มีติรด ีม ี

      สหายด ีมเีพือ่นด ีนีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

  ๔. เป็นผูว้า่งา่ย ประกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งท าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย อดทน 

      รับฟังค าพร ่าสอนโดยเคารพ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูว้า่งา่ย ประกอบดว้ย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗/๓๑-๓๓ 

๒ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิหมายถงึรูแ้จง้ธรรมโดยผลและเหตดุว้ยปัญญา (ท.ีปา.อ. ๓๔๕/๒๔๖, องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๒/๓๐๐) 

๓ มติรด ีหมายถงึมติรทีม่คีณุธรรม คอื ศลี เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

๔ สหายด ีหมายถงึเพือ่นรว่มงานทีด่ ี(องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

๕ เพือ่นด ีหมายถงึเพือ่นทีร่ักใคร่สนทิสนม รูใ้จกัน ซือ่สัตยต์อ่กัน (ท.ีปา.อ. ๓๔๕/๒๔๖, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

      ธรรมเป็นเครือ่งท าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย อดทน รับฟังค าพร ่าสอนโดยเคารพ นี้ 

      ก็เป็นนาถกรณธรรม 

  ๕. เป็นผูข้ยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท าทัง้งานสงูและ 

      งานต า่๑ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

      พจิารณาอันเป็นอบุายในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัท านัน้ สามารถท าได ้

      สามารถจัดได ้แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูข้ยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะ 

      ตอ้งชว่ยกันท าทัง้งานสงูและงานต า่ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ฯลฯ 

      สามารถท าได ้สามารถจัดได ้นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

  ๖. เป็นผูใ้ครธ่รรม๒ เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอันเป็นทีพ่อใจ มคีวาม 

      ปราโมทยอ์ยา่งยิง่ในพระอภธิรรม๓ ในพระอภวินัิย๔ แมก้ารทีภ่กิษุเป็น 

      ผูใ้ครธ่รรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอันเป็นทีพ่อใจ มคีวามปราโมทย ์

      อยา่งยิง่ในพระอภธิรรม ในพระอภวินัิย นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

  ๗. เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัช- 

      บรขิารตามแตจ่ะได ้แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต 

      เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้นีก็้เป็นนาถ- 

      กรณธรรม 

  ๘. เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวาม 

      เขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

      แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรม เกดิ 

      มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

      นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ งานสงู หมายถงึงานยอ้มจวีร หรอืงานโบกทาพระเจดยี ์ตลอดถงึงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท าทีโ่รงอโุบสถ 

   เรอืนพระเจดยี ์เรอืนตน้โพธิ ์เป็นตน้ งานต า่ หมายถงึงานเล็กนอ้ย มลีา้งเทา้ และนวดเทา้ เป็นตน้ 

   (ท.ีปา.อ. ๓๔๕/๒๔๖, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

๒ ผูใ้ครธ่รรม ในทีน่ีห้มายถงึรักพระพทุธพจนค์อืพระไตรปิฎก (ท.ีปา.อ. ๓๔๕/๒๔๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

๓ พระอภธิรรม หมายถงึสัตตัปปกรณธรรม คอืพระอภธิรรม ๗ คัมภรี ์หรอือกีนัยหนึง่ คอื มรรค ๔ และ 

   ผล ๔ (ท.ีปา.อ. ๓๔๕/๒๔๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๓) 

๔ พระอภวินิยั หมายถงึขันธกบรวิาร หรอือกีนัยหนึง่ หมายถงึธรรมทีเ่ป็นเครือ่งระงับกเิลส (ท.ีปา.อ. 

   ๓๔๕/๒๔๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  ๙. เป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตน๑อยา่งยิง่ 

      ระลกึถงึสิง่ทีท่ าและค าทีพ่ดูแมน้านได ้แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้สีต ิคอื 

      ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตนอยา่งยิง่ ระลกึถงึสิง่ทีท่ าและ 

      ค าทีพ่ดูแมน้าน นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

        ๑๐. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ความ 

      เกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

      แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา 

      เห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ 

      ทกุขโ์ดยชอบ นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

๒ 

  [๓๔๖] กสณิายตนะ๒ (บอ่เกดิแหง่ธรรมทีม่กีสณิเป็นอารมณ์) ๑๐ 

   ๑. บคุคลหนึง่จ าปฐวกีสณิ(กสณิคอืดนิ)ได ้ทัง้เบือ้งบน เบือ้งต า่ เบือ้งขวาง 

           ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

   ๒. บคุคลหนึง่จ าอาโปกสณิ (กสณิคอืน ้า)ได ้... 

   ๓. บคุคลหนึง่จ าเตโชกสณิ (กสณิคอืไฟ)ได ้... 

   ๔. บคุคลหนึง่จ าวาโยกสณิ (กสณิคอืลม)ได ้... 

   ๕. บคุคลหนึง่จ านลีกสณิ (กสณิคอืสเีขยีว)ได ้... 

   ๖. บคุคลหนึง่จ าปีตกสณิ (กสณิคอืสเีหลอืง)ได ้... 

   ๗. บคุคลหนึง่จ าโลหติกสณิ (กสณิคอืสแีดง)ได ้... 

   ๘. บคุคลหนึง่จ าโอทาตกสณิ (กสณิคอืสขีาว)ได ้...  

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๓๑ หนา้ ๓๓๔ ในเลม่นี ้

๒ บอ่เกดิแหง่ธรรมทีม่กีสณิเป็นอารมณ ์หมายถงึทีเ่กดิหรอืทีเ่ป็นไปแหง่ธรรมทัง้หลายโดยบรกิรรมกสณิ 

   เป็นอารมณ์ ค าวา่ กสณิ หมายถงึวัตถสุ าหรับเพง่เพือ่จูงใจใหเ้ป็นสมาธ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๔๖/๒๔๗, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๒๕/๓๓๓, อง.ทสก.ฏกีา ๓/๒๕/๓๙๕) และดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๕/๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 
สงัคตีหิมวด ๑๐ 

   ๙. บคุคลหนึง่จ าอากาสกสณิ (กสณิคอืความวา่ง)ได ้... 

                 ๑๐. บคุคลหนึง่จ าวญิญาณกสณิ (กสณิคอืวญิญาณ)ได ้ทัง้เบือ้งบน เบือ้งต า่ 

           เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

๓ 

  [๓๔๗]    อกศุลกรรมบถ๑(ทางแหง่อกศุลกรรม) ๑๐ 

   ๑. ปาณาตบิาต  (การฆา่สตัว)์ 

   ๒. อทนินาทาน  (การลักทรัพย)์ 

   ๓. กาเมสมุจิฉาจาร  (การประพฤตผิดิในกาม) 

   ๔. มสุาวาท   (การพดูเท็จ) 

   ๕. ปิสณุาวาจา  (การพดูสอ่เสยีด) 

   ๖. ผรสุวาจา   (การพดูค าหยาบ) 

   ๗. สมัผัปปลาปะ  (การพดูเพอ้เจอ้) 

   ๘. อภชิฌา   (ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา) 

   ๙. พยาบาท   (ความคดิรา้ย) 

          ๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิ  (ความเห็นผดิ) 

๔ 
กศุลกรรมบถ๒ (ทางแหง่กศุลกรรม) ๑๐ 

๑. ปาณาตปิาตา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว)์ 

  ๒. อทนินาทานา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย)์ 

  ๓. กาเมส ุมจิฉาจารา เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม) 

  ๔. มสุาวาทา เวรมณี   (เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ) 

  ๕. ปิสณุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด) 

  ๖. ผรสุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ) 

  ๗. สมัผัปปลาปา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐-๓๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  ๘. อนภชิฌา    (ความไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องของเขา) 

  ๙. อพยาบาท    (ความไมค่ดิรา้ย) 

        ๑๐. สมัมาทฏิฐ ิ  (ความเห็นชอบ) 

๕ 

  [๓๔๘] อรยิวาส๑ (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) ๑๐ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ 

   ๓. เป็นผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรักษาอยา่งเอก 

   ๔. เป็นผูม้อีปัสเสนธรรม (ธรรมเป็นดจุพนักพงิ) ๔ ประการ 

   ๕. เป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะ๒ อันบรรเทาได ้

   ๖. เป็นผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ี

   ๗. เป็นผูม้คีวามด ารอิันไมขุ่น่มัว 

   ๘. เป็นผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้

   ๙. เป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ี

          ๑๐. เป็นผูม้ปัีญญาหลดุพน้ไดด้ ี

  ภกิษุเป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะกามฉันทะ(ความพอใจในกาม) ได ้เป็นผู ้

ละพยาบาท (ความคดิรา้ย) ได ้เป็นผูล้ะถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ได ้เป็นผู ้

ละอทุธจัจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) ได ้เป็นผูล้ะวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ได ้

ภกิษุเป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๐/๓๙-๔๒ 

๒ ปจัเจกสจัจะ หมายถงึความเห็นสว่นตัวของแตล่ะคนทีแ่ตกตา่งกันไปโดยยดึถอืวา่ “ความเห็นนีเ้ทา่นัน้จรงิ 

   ความเห็นนีเ้ทา่นัน้จรงิ” (ท.ีปา.อ. ๓๔๘/๒๕๑, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๐/๓๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ 

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รส 

ทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไม่ 

เสยีใจ มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรกัษาอยา่งเอก เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูป้ระกอบดว้ยใจทีรั่กษาดว้ยสต ิภกิษุเป็นผูม้ ี

ธรรมเป็นเครือ่งรักษาอยา่งเอก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้อีปสัเสนธรรม ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีพ้จิารณาแลว้เสพอยา่งหนึง่ พจิารณาแลว้ อดกลัน้ 

อยา่งหนึง่ พจิารณาแลว้บรรเทาอยา่งหนึง่ พจิารณาแลว้เวน้อยา่งหนึง่๑ ภกิษุเป็น 

ผูม้อีปัสเสนธรรม ๔ ประการ เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุเป็นผูม้ปีจัเจกสจัจะอนับรรเทาได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ปัจเจกสจัจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จ านวนมากทีม่อียูทั่ง้หมด ภกิษุ 

ในพระธรรมวนัิยนีบ้รรเทาได ้ก าจัดได ้สละได ้คลายได ้ปลอ่ยวางได ้ละได ้สละคนืได ้

ภกิษุเป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะอนับรรเทาได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้กีารแสวงหาอนัสละไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะการแสวงหากามได ้ละการแสวงหาภพได ้

ระงับการแสวงหาพรหมจรรยไ์ด ้ภกิษุเป็นผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้คีวามด ารอินัไมขุ่น่มวั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะความด ารใินกามได ้เป็นผูล้ะความด าร ิ

ในพยาบาทได ้เป็นผูล้ะความด ารใินวหิงิสาได ้ภกิษุเป็นผูม้คีวามด ารอิันไมขุ่น่มัว 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พจิารณาแลว้เสพ หมายถงึพจิารณาแลว้ใชส้อยปัจจัย ๔ มจีวีร เป็นตน้ พจิารณาแลว้อดกล ัน้ หมายถงึ 

   พจิารณาแลว้อดกลัน้ตอ่ความหนาว เป็นตน้ พจิารณาแลว้บรรเทา หมายถงึพจิารณาแลว้บรรเทา 

   อกศุลวติก มกีามวติก (ความตรกึในทางกาม) เป็นตน้ พจิารณาแลว้เวน้ หมายถงึพจิารณาแลว้เวน้ชา้ง 

   ดรุา้ย หรอืคนพาล เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๓๐๘/๒๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

  ภกิษุเป็นผูม้กีายสงัขารอนัระงบัได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ จงึบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขแ์ละไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู ่ภกิษุเป็นผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูม้จีติหลดุพน้จากราคะ มจีติหลดุพน้จาก 

โทสะ มจีติหลดุพน้จากโมหะ ภกิษุเป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

ภกิษุเป็นผูม้ปัีญญาหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัวา่ ‘ราคะเราละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด’้ รูช้ดัวา่ ‘โทสะเราละไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด’้ รูช้ดัวา่ ‘โมหะเราละได ้

เด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที่ 

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด’้ ภกิษุเป็นผูม้ปัีญญาหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

 

๖ 

อเสขธรรม๑ (ธรรมทีเ่ป็นอเสขะ) ๑๐ 

   ๑. สมัมาทฏิฐิ๒ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๒. สมัมาสงักัปปะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๓. สมัมาวาจาทีเ่ป็นอเสขะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเสขธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นผลและธรรมทีส่ัมปยตุดว้ยธรรมเป็นผลนัน้ เป็นธรรมระดับโลกตุตระของ 

   พระอเสขะ คอืพระอรหันตขณีาสพ (ท.ีปา.อ. ๓๔๘/๒๕๒, ท.ีปา.ฏกีา ๓๔๘/๓๔๙, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๒/๓๒๐, 

   ๑๑๒/๓๗๔) และดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖ 

๒ สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึปัญญาทีท่ าหนา้ทีเ่ห็นอารมณ์ของตนถกูตอ้ง (ท.ีปา.อ. ๓๔๘/๒๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๐. สงัคตีสิตูร] 

สงัคตีหิมวด ๑๐ 

   ๔. สมัมากัมมันตะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๖. สมัมาวายามะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๗. สมัมาสตทิีเ่ป็นอเสขะ 

   ๘. สมัมาสมาธทิีเ่ป็นอเสขะ 

   ๙. สมัมาญาณะ๑ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๑๐. สมัมาวมิตุตทิีเ่ป็นอเสขะ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย นีแ้ล คอืธรรมหมวดละ ๑๐ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวโ้ดยชอบแลว้ 

พวกเราทัง้หมดนีแ้หละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกันในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี ้

ตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแก่ 

คนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย” 

สงัคตีหิมวด ๑๐ จบ 

  [๓๔๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จลกุขึน้แลว้ ตรัสกับทา่นพระสารบีตุร 

ดังนีว้า่ “ดลีะ ดลีะ ดแีท ้สารบีตุร ทีเ่ธอกลา่วสงัคตีปิรยิาย(แนวทางแหง่การ 

สงัคายนา)แกภ่กิษุทัง้หลาย” ทา่นพระสารบีตุร ไดก้ลา่วสงัคตีปิรยิายนีแ้ลว้ 

พระศาสดาทรงพอพระทัย และภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของทา่น 

พระสารบีตุรแลว้แล 

 

 

สงัคตีสิตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาญาณะ ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาทีท่ าหนา้ทีรู่อ้ารมณ์ของตนถกูตอ้ง ทัง้สัมมาทฏิฐแิละสัมมาญาณะ 

   ในพระสตูรนีห้มายถงึปัญญาเหมอืนกัน แตท่ าหนา้ทีต่า่งกัน (ท.ีปา.อ. ๓๔๘/๒๕๒, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๑/ 

   ๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑ ประการ 

 

๑๑. ทสตุตรสตูร 

วา่ดว้ยธรรม ๑ ถงึ ๑๐ ประการ 

  [๓๕๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู 

ประทับอยูท่ีฝ่ั่งสระโบกขรณีชือ่คัคครา เขตกรงุจัมปา ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุร 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่นภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ 

ทา่นพระสารบีตุรจงึกลา่ววา่ 

    “เราจักกลา่วทสตุตรสตูร 

   อันเป็นธรรมเครือ่งปลดเปลือ้งกเิลสเครือ่งรอ้ยรัดทัง้ปวง 

   เพือ่บรรลถุงึพระนพิพาน เพือ่ท าทีส่ดุทกุข”์ 

ธรรม ๑ ประการ 

  [๓๕๑] ธรรม ๑ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๑ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๑ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๑ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๑ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๑ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๑ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๑ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  (ก) ธรรม ๑ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื ความไมป่ระมาทในกศุลธรรมทัง้หลาย 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีม่อีปุการะมาก 

  (ข) ธรรม ๑ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื กายคตาสติ๑ สหรคตดว้ยความส าราญ 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๕๖๓/๕๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑ ประการ 

  (ค) ธรรม ๑ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื ผัสสะทีย่ังมอีาสวะ มอีปุาทาน 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

  (ฆ) ธรรม ๑ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

       คอื อัสมมิานะ (ความถอืตัววา่เป็นเรา) 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรละ 

  (ง) ธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อโยนโิสมนสกิาร๑ 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

  (จ) ธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื โยนโิสมนสกิาร๒ 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

  (ฉ) ธรรม ๑ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื เจโตสมาธ ิอันมลี าดับตดิตอ่กันไป 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

  (ช) ธรรม ๑ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื ญาณอันไมก่ าเรบิ 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  (ฌ) ธรรม ๑ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

       คอื สตัวทั์ง้หลายทัง้ปวง ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร 

       นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๑๕/๓ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๐/๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๒ ประการ 

  (ญ) ธรรม ๑ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื เจโตวมิตุต ิอันไมก่ าเรบิ 

        นี ้คอืธรรม ๑ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๑๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

ธรรม ๒ ประการ 

  [๓๕๒] ธรรม ๒ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๒ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๒ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๒ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๒ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๒ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๒ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๒ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๒ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื 

   ๑. สต ิ   (ความระลกึได)้ 

   ๒. สมัปชญัญะ  (ความรูต้ัว)๑ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีม่อีปุการะมาก 

  (ข) ธรรม ๒ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื 

   ๑. สมถะ   (การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ 

   ๒. วปัิสสนา   (ความเห็นแจง้)๒ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๕ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๘๐/๑๒๙ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๖ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๒ ประการ 

  (ค) ธรรม ๒ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื 

   ๑. นาม 

   ๒. รปู๑ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๒ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

       คอื 

   ๑. อวชิชา   (ความไมรู่แ้จง้) 

   ๒. ภวตัณหา   (ความอยากในภพ)๒ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื 

   ๑. โทวจัสสตา  (ความเป็นผูว้า่ยาก) 

   ๒. ปาปมติตตา  (ความมบีาปมติร)๓ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื 

   ๑. โสวจัสสตา  (ความเป็นผูว้า่งา่ย) 

   ๒. กัลยาณมติตตา  (ความมกีัลยาณมติร)๔ 

       นีค้อืธรรม ๒ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๒ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๐/๑๐๗ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๒ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๓ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๕/๑๐๘ 

๔ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๓ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๖/๑๐๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๒ ประการ 

  (ฉ) ธรรม ๒ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื 

   ๑. ธรรมทีเ่ป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย 

   ๒. ธรรมทีเ่ป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย 

       นีค้อืธรรม ๒ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

  (ช) ธรรม ๒ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื ญาณ ๒ ไดแ้ก ่

   ๑. ขยญาณ   (ความรูใ้นการสิน้กเิลส) 

   ๒. อนุปปาทญาณ  (ความรูใ้นการไมเ่กดิกเิลส)๑ 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๒ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื ธาต ุ๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สงัขตธาต ุ  (ธาตทุีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่) 

   ๒. อสงัขตธาต ุ (ธาตทุีไ่มถ่กูปัจจัยปรงุแตง่) 

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๒ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

       คอื 

   ๑. วชิชา   (ความรูแ้จง้) 

   ๒. วมิตุต ิ  (ความหลดุพน้)๒  

       นี ้คอืธรรม ๒ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๒๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๘ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๔ หนา้ ๒๕๘ ในเลม่นี,้ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๙๑/๑๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๓ ประการ 

 

ธรรม ๓ ประการ 

  [๓๕๓] ธรรม ๓ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๓ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๓ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๓ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๓ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๓ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๓ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๓ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๓ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ  (การคบหาสตับรุษุ) 

   ๒. สทัธัมมัสสวนะ  (การฟังพระสทัธรรม) 

   ๓. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ (การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม)๑ 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๓ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื สมาธิ๒ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. สมาธทิีม่ทัีง้วติก และมวีจิาร 

   ๒. สมาธทิีไ่มม่วีติก มเีพยีงวจิาร 

   ๓. สมาธทิีไ่มม่วีติก และไมม่วีจิาร 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๓ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื เวทนา๓ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. สขุเวทนา   (ความรูส้กึสขุ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๘๖ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๗๓ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๖๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๓ ประการ 

   ๒. ทกุขเวทนา  (ความรูส้กึทกุข)์ 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา (ความรูส้กึไมใ่ชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุ) 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๓ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

       คอื ตัณหา๑ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. กามตัณหา   (ความทะยานอยากในกาม) 

   ๒. ภวตัณหา   (ความทะยานอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตัณหา   (ความทะยานอยากในวภิพ) 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อกศุลมลู๒ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. อกศุลมลูคอืโลภะ  (ความอยากได)้ 

   ๒. อกศุลมลูคอืโทสะ  (ความคดิประทษุรา้ย) 

   ๓. อกศุลมลูคอืโมหะ  (ความหลง) 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื กศุลมลู๓ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. กศุลมลูคอือโลภะ  (ความไมอ่ยากได)้ 

   ๒. กศุลมลูคอือโทสะ  (ความไมค่ดิประทษุรา้ย) 

   ๓. กศุลมลูคอือโมหะ  (ความไมห่ลง) 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๖๔ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๕๙ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๕๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๓ ประการ 

  (ฉ) ธรรม ๓ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื ธาตทุีส่ลดั ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. ธาตทุีส่ลัดกามคอืเนกขมัมะ๑ 

   ๒. ธาตทุีส่ลัดรปูคอือรปู๒ 

   ๓. การสลัดสิง่ทีเ่กดิขึน้ ส ิง่ทีปั่จจัยปรงุแตง่ขึน้ ส ิง่ทีอ่าศัยกันและ 

       กันเกดิขึน้อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอืนโิรธ๓ 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

  (ช) ธรรม ๓ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื ญาณ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. อตตีังสญาณ   (ญาณหยั่งรูส้ว่นอดตี) 

   ๒. อนาคตังสญาณ   (ญาณหยั่งรูส้ว่นอนาคต) 

   ๓. ปัจจปุปันนังสญาณ  (ญาณหยั่งรูส้ว่นปัจจบุัน) 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๓ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื ธาตุ๔ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. กามธาต ุ   (ธาตคุอืกามภพ) 

   ๒. รปูธาต ุ   (ธาตคุอืรปูภพ) 

   ๓. อรปูธาต ุ   (ธาตคุอือรปูภพ)  

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึอนาคามมิรรค (ท.ีม.อ. ๓๕๓/๒๕๙) 

๒ อรปู ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมรรคในอรปูภพ (ท.ีม.อ. ๓๕๓/๒๕๙) 

๓ นโิรธ ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (ท.ีม.อ. ๓๕๓/๒๕๙) 

๔ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๖๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๔ ประการ 

  (ญ) ธรรม ๓ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื วชิชา๑ ๓ ไดแ้ก ่

   ๑. วชิชา คอืความหยั่งรูท้ีท่ าใหร้ะลกึถงึชาตกิอ่นได ้

   ๒. วชิชา คอืความหยั่งรูก้ารจตุแิละอบุตัขิองสตัวทั์ง้หลาย 

   ๓. วชิชา คอืความหยั่งรูใ้นธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

       นี ้คอืธรรม ๓ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๓๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

ธรรม ๔ ประการ 

  [๓๕๔] ธรรม ๔ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๔ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๔ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๔ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๔ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๔ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๔ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๔ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๔ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื จักร๒ ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. ปฏริปูเทสวาสะ  (การอยูใ่นถิน่ทีด่)ี 

   ๒. สปัปรุสิสงัเสวะ  (การคบหาสตับรุษุ) 

   ๓. อัตตสมัมาปณธิ ิ (การตัง้ตนไวช้อบ) 

   ๔. ปพุเพกตปญุญตา  (ความเป็นผูไ้ดท้ าความดไีวใ้นกอ่นแลว้) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ หนา้ ๒๗๕ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๘๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๔ ประการ 

  (ข) ธรรม ๔ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื สตปัิฏฐาน๑ ๔ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๔ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื อาหาร๒ ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. กวฬงิการาหาร  (อาหารคอืค าขา้ว) ทัง้หยาบและละเอยีด 

   ๒. ผัสสาหาร   (อาหารคอืผัสสะ) 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร (อาหารคอืมโนสญัเจตนา) 

   ๔. วญิญาณาหาร  (อาหารคอืวญิญาณ) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๔ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื โอฆะ๓ (หว้งน ้าคอืกเิลส) ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. กาโมฆะ   (โอฆะคอืกาม) 

   ๒. ภโวฆะ   (โอฆะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิโฐฆะ   (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ 

   ๔. อวชิโชฆะ   (โอฆะคอือวชิชา) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรละ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๖ หนา้ ๒๗๖ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๘๗ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๙๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๔ ประการ 

  (ง) ธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื โยคะ๑ (เครือ่งเกาะเกีย่ว) ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. กามโยคะ   (โยคะคอืกาม) 

   ๒. ภวโยคะ   (โยคะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิฐโิยคะ   (โยคะคอืทฏิฐ)ิ 

   ๔. อวชิชาโยคะ  (โยคะคอือวชิชา) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื วสิงัโยคะ๒ (ความพราก) ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. กามโยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากกามโยคะ) 

   ๒. ภวโยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากภวโยคะ) 

   ๓. ทฏิฐโิยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากทฏิฐโิยคะ) 

   ๔. อวชิชาโยควสิงัโยคะ  (ความพรากจากอวชิชาโยคะ) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

  (ฉ) ธรรม ๔ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื สมาธ ิ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. หานภาคยิสมาธ ิ  (สมาธฝ่ิายเสือ่ม) 

   ๒. ฐติภิาคยิสมาธ ิ  (สมาธฝ่ิายด ารง) 

   ๓. วเิสสภาคยิสมาธ ิ   (สมาธฝ่ิายวเิศษ) 

   ๔. นพิเพธภาคยิสมาธ ิ (สมาธฝ่ิายช าแรกกเิลส) 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

  (ช) ธรรม ๔ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

        คอื ญาณ๓ ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. ธัมมญาณ   (ความรูใ้นธรรม) 

   ๒. อันวยญาณ  (ความรูใ้นการคลอ้ยตาม) 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๒ หนา้ ๒๙๒ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๒ หนา้ ๒๙๒ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๐ หนา้ ๒๘๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๔ ประการ 

   ๓. ปรยิญาณ   (ความรูใ้นการก าหนดจติของผูอ้ืน่) 

   ๔. สมัมตญิาณ  (ความรูใ้นสมมต)ิ 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๔ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื อรยิสจั ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. ทกุขอรยิสจั    (อรยิสจัคอืทกุข)์ 

   ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั    (อรยิสจัคอืเหตเุกดิแหง่ทกุข)์ 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    (อรยิสจัคอืความดับแหง่ทกุข)์ 

   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  (อรยิสจัคอืขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความ 

        ดับแหง่ทกุข)์ 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๔ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

       คอื สามัญญผล๑ (ผลแหง่ความเป็นสมณะ) ๔ ไดแ้ก ่

   ๑. โสดาปัตตผิล 

   ๒. สกทาคามผิล 

   ๓. อนาคามผิล 

   ๔. อรหัตตผล 

       นี ้คอืธรรม ๔ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๔๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๑ หนา้ ๒๘๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

 

ธรรม ๕ ประการ 

  [๓๕๕] ธรรม ๕ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๕ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๕ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๕ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๕ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๕ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๕ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๕ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๕ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื องคข์องผูบ้ าเพ็ญความเพยีร๑ ๕ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรูข้องพระตถาคตวา่ 

       ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์

       ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและ 

       จรณะ เสด็จไปด ีทรงรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

       อยา่งยอดเยีย่ม เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. เป็นผูม้อีาพาธนอ้ย โรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับ 

       ยอ่ยอาหารสม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะ 

       แกก่ารบ าเพ็ญเพยีร 

   ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีายา ท าตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิ 

       ในพระศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

       ทัง้หลายอยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๗ หนา้ ๓๐๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็น 

        ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึความ 

       สิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๕ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื สมัมาสมาธ ิประกอบดว้ยองค ์๕ ไดแ้ก ่

   ๑. มปีีตแิผไ่ป 

   ๒. มสีขุแผไ่ป 

   ๓. มกีารก าหนดรูจ้ติผูอ้ ืน่แผไ่ป 

   ๔. มแีสงสวา่ง๑แผไ่ป 

   ๕. ปัจจเวกขณญาณเป็นนมิติ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๕ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื อปุาทานขนัธ์๒ (กองแหง่ความยดึมั่น) ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๕ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื นวิรณ์๓ ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. กามฉันทะ   (ความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาท   (ความคดิรา้ย) 

 
เชงิอรรถ : 

๑ แสงสวา่ง ในทีน่ีห้มายถงึทพิพจักข ุคอื ตาทพิย ์(ท.ีปา.อ. ๓๕๕/๒๖๑) 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๕ หนา้ ๓๐๐ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๕ หนา้ ๓๐๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

   ๓. ถนีมทิธะ   (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ  (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉา   (ความลังเลสงสยั) 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปู๑ ๕ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระศาสดา 

       จติของภกิษุผูเ้คลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสใน 

       พระศาสดานัน้ ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ความประกอบ 

       เนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร การทีจ่ติของ 

       ภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตงึจติ 

       ดจุตะปปูระการที ่๑ 

   ๒. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระธรรม ... 

   ๓. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในพระสงฆ ์... 

   ๔. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสกิขา (ขอ้ทีจ่ะ 

       ตอ้งศกึษา) ... 

   ๕. เป็นผูโ้กรธ ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) 

       กระทบ มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จติของ 

       ภกิษุผูโ้กรธ ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะกระทบ มจีติแข็งกระดา้ง 

       ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายนัน้ ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร 

       เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร 

       การทีจ่ติของภกิษุไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติ 

       ดจุตะปปูระการที ่๕ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๑๙ หนา้ ๓๐๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

  (จ) ธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื อนิทรยี์๑ ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. สทัธนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

   ๒. วริยินิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืวริยิะ) 

   ๓. สตนิทรยี ์   (อนิทรยีค์อืสต)ิ 

   ๔. สมาธนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืปัญญา) 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

  (ฉ) ธรรม ๕ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื ธาตทุีส่ลดั๒ ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. เมือ่ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้มนสกิารกามทัง้หลาย จติของ 

       เธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในกามทัง้หลาย 

       แตเ่มือ่เธอมนสกิารเนกขมัมะ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่

       นอ้มไปในเนกขมัมะ จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ 

       อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้ 

       จากกามทัง้หลาย เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะและความเรา่รอ้น 

       ทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะกามเป็นปัจจัย เธอยอ่ม 

       ไมเ่สวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลัดกาม 

       ทัง้หลาย 

   ๒. เมือ่ภกิษุมนสกิารพยาบาท จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส 

       ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในพยาบาท แตเ่มือ่เธอมนสกิารอพยาบาท 

       จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอพยาบาท 

       จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยู ่

       ดแีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากพยาบาท เธอ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๐ หนา้ ๓๑๐ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๑ หนา้ ๓๑๑-๓๑๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

       หลดุพน้แลว้จากอาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ 

       ซึง่เกดิขึน้เพราะพยาบาทเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ 

       นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลัดพยาบาท 

   ๓. เมือ่ภกิษุมนสกิารวหิงิสา จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส 

       ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในวหิงิสา แตเ่มือ่เธอมนสกิารอวหิงิสา จติ 

       ของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอวหิงิสา จตินัน้ 

       ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ 

       หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากวหิงิสา เธอหลดุพน้แลว้ 

       จากอาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้ 

       เพราะวหิงิสาเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้ ี

       พระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลดัวหิงิสา 

   ๔. เมือ่ภกิษุมนสกิารรปูทัง้หลาย จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไม ่

       เลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในรปูทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอมนสกิาร 

       อรปู จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอรปู 

       จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยู ่

       ดแีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากรปูทัง้หลาย เธอ 

       หลดุพน้แลว้จากอาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ 

       ซึง่เกดิขึน้เพราะรปูเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ 

       นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ธาตทุีส่ลัดรปูทัง้หลาย 

   ๕. เมือ่ภกิษุมนสกิารสกักายะ จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ไม ่

       เลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในสกักายะ แตเ่มือ่เธอมนสกิาร 

       สกักายนโิรธ (ความดับแหง่สกักายะ) จติของเธอจงึแลน่ไป 

       เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในสกักายนโิรธ จติของเธอชือ่วา่เป็น 

       จติด าเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ 

       พรากออกดแีลว้จากสกักายะ เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะและ 

       ความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ซึง่เกดิขึน้เพราะสกักายะเป็น 

       ปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีก 

       วา่ธาตทุีส่ลัดสกักายะ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

  (ช) ธรรม ๕ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื สมัมาสมาธ ิประกอบดว้ยญาณ๑ ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ “สมาธิ๒นีม้สีขุในปัจจบุัน และ 

       มสีขุเป็นวบิากตอ่ไป’ 

   ๒. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ ‘สมาธนิี ้เป็นอรยิะ ปราศจาก 

       อามสิ๓’ 

   ๓. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ ‘สมาธนิีม้ใิชบ่รุษุชัว่๔เสพแลว้’ 

   ๔. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ ‘สมาธนิี ้สงบ ประณีต ไดด้ว้ย 

       ความสงบระงับ บรรลไุดด้ว้ยภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ และ 

       มใิชบ่รรลไุดด้ว้ยการขม่(ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ) หา้มกเิลส ดว้ย 

       สสงัขารจติ๕’ 

   ๕. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ ‘เรานัน้มสีต ิเขา้สมาธ ิและเรา 

       มสีตอิอกจากสมาธนิี้’ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๕ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื วมิตุตายตนะ๖(เหตแุหง่ความหลดุพน้) ๕ ไดแ้ก ่

   ๑. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครแูสดง 

       ธรรมแกภ่กิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมใน 

       ธรรมนัน้ ตามทีพ่ระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๗/๓๕-๓๖ 

๒ สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลสมาบัต ิหรอืมรรคสมาธ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๕๕/๒๖๑, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) 

๓ อามสิ ในทีน่ีห้มายถงึกาม วัฏฏะ และโลก (ท.ีปา.อ. ๓๕๕/๒๖๑, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) 

๔ มใิชบ่รุษุช ัว่ ในทีน่ีห้มายถงึมหาบรุษุมพีระพทุธเจา้ เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๓๕๕/๒๖๑) 

๕ สสงัขารจติ แปลวา่ จติทีถ่กูสังขารกระตุน้เตอืน ในทีน่ีห้มายถงึรปูาวจรกศุลจติ และอรปูาวจรกศุลจติ (ท.ีปา.อ. 

   ๓๕๕/๒๖๑-๒๖๒, ท.ีปา.ฏกีา ๓๕๕/๓๕๙, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๗/๑๔) 

๖ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๒ หนา้ ๓๑๓-๓๑๔ ในเลม่นี,้ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๖/๓๓-๓๕, ท.ีปา.ฏกีา ๓๕๕/๓๕๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

       อยูใ่นฐานะครแูสดงธรรมแกเ่ธอ เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม 

       ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิ

       กายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่ม 

       ตัง้มั่น นีเ้ป็นวมิตุตายตนะประการที ่๑ 

   ๒. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครไูม่ 

       ไดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุ แตภ่กิษุแสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

       ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ 

       ธรรมในธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา ทีเ่ธอ 

       แสดงแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่ม 

       เกดิปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิ

       กายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่ม 

       ตัง้มั่น นีเ้ป็นวมิตุตายตนะประการที ่๒ 

   ๓. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครไูม่ 

       ไดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นได ้

       สดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร แตภ่กิษุ 

       สาธยายธรรมตามทีไ่ดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร 

       เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมาตามที ่

       ตนไดเ้รยีนมา ทีเ่ธอสาธยายโดยพสิดาร เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรู ้

       แจง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิ 

       เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่ 

       มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นวมิตุตายตนะประการที ่๓ 

   ๔. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครไูมไ่ด ้

       แสดงธรรมแกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับ 

       มาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยายธรรม 

       ตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร ภกิษุตรกึตาม 

       ตรองตามเพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมาตามทีต่น 

       ไดเ้รยีนมา เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

       ตามทีต่นไดเ้รยีนมา ทีเ่ธอตรกึตามตรองตามเพง่ตามดว้ยใจ 

       เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่ม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๕ ประการ 

       ปราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอม ี

       กายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็น 

       วมิตุตายตนะประการที ่๔ 

   ๕. พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ัง้อยูใ่นฐานะครไูมไ่ด ้

       แสดงธรรมแกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดไ้ปแสดงธรรมตามทีต่นได ้

       สดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยาย 

       ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร และ 

       ไมไ่ดต้รกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นได ้

       สดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา แตเ่ธอเรยีนสมาธนิมิติอยา่งใด 

       อยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ีทรงจ าไวด้ ีแทงตลอดดดีว้ยปัญญา 

       เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมนัน้ตามทีเ่ธอไดเ้รยีนสมาธ-ิ 

       นมิติอยา่งใดอยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ีทรงจ าไวด้ ีแทงตลอด 

       ดดีว้ยปัญญา เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์

       เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอม ี

       กายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็น 

       วมิตุตายตนะประการที ่๕ 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๕ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื ธรรมขนัธ ์๕ ไดแ้ก ่

   ๑. สลีขนัธ ์   (กองศลี) 

   ๒. สมาธขินัธ ์   (กองสมาธ)ิ 

   ๓. ปัญญาขนัธ ์  (กองปัญญา) 

   ๔. วมิตุตขินัธ ์   (กองวมิตุต)ิ 

   ๕. วมิตุตญิาณทัสสนขนัธ ์ (กองวมิตุตญิาณทัสสนะ) 

       นี ้คอืธรรม ๕ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๕๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

 

ธรรม ๖ ประการ 

  [๓๕๖] ธรรม ๖ ประการทีม่อีปุการะมาก  ธรรม ๖ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๖ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๖ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๖ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๖ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๖ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๖ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๖ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

               คอื สารณียธรรม๑ ๖ ไดแ้ก ่

        ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรม๒ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ในที ่

       แจง้และในทีล่ับ๓ นีเ้ป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าให ้

       เป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไม่ 

       ววิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ในทีแ่จง้ 

       และในทีล่ับ แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม ทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าให ้

       เป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไม่ 

       ววิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ในทีแ่จง้ 

       และในทีล่ับ แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม ฯลฯ เป็นไปเพือ่ความ 

       สงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน 

       เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี,้ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๒/๔๒๗-๔๒๘ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๓ ท ัง้ในทีแ่จง้และในทีล่บั ในทีน่ีห้มายถงึทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง (ท.ีม.อ. ๑๔๑/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

   ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยก๑ลาภทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยธรรม ไดม้า 

       โดยธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต (อาหารในบาตร) บรโิภค 

       รวมกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลี แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

       ฯลฯ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน 

       เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๕. มศีลีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ 

       ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิเสมอกันกับ 

       เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ แมน้ีก็้เป็น 

       สารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ 

       ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน 

       เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๖. มอีรยิทฏิฐิ๒ อันเป็นธรรมเครือ่งน าออก๓เพือ่ความสิน้ทกุข ์

       โดยชอบแกผู่ท้ าตาม เสมอกันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่บั แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีท่ าใหเ้ป็น 

       ทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ 

       ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอัน 

       เดยีวกัน 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๖ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื อนุสสตฏิฐาน๔ ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. พทุธานุสสต ิ  (การระลกึถงึพระพทุธเจา้) 

   ๒. ธัมมานุสสต ิ (การระลกึถงึพระธรรม) 

   ๓. สงัฆานุสสต ิ (การระลกึถงึพระสงฆ)์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๒๗ หนา้ ๓๒๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

   ๔. สลีานุสสต ิ  (การระลกึถงึศลี) 

   ๕. จาคานุสสต ิ (การระลกึถงึการบรจิาค) 

   ๖. เทวตานุสสต ิ (การระลกึถงึเทวดา) 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๖ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื อายตนะภายใน๑ ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. จักขวายตนะ  (อายตนะคอืตา) 

   ๒. โสตายตนะ  (อายตนะคอืห)ู 

   ๓. ฆานายตนะ  (อายตนะคอืจมกู) 

   ๔. ชวิหายตนะ  (อายตนะคอืลิน้) 

   ๕. กายายตนะ  (อายตนะคอืกาย) 

   ๖. มนายตนะ  (อายตนะคอืใจ) 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๖ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื หมวดตัณหา๒ ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูตัณหา   (ความอยากไดร้ปู) 

   ๒. สทัทตัณหา  (ความอยากไดเ้สยีง) 

   ๓. คันธตัณหา  (ความอยากไดก้ลิน่) 

   ๔. รสตัณหา   (ความอยากไดร้ส) 

   ๕. โผฏฐัพพตัณหา  (ความอยากไดโ้ผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมตัณหา  (ความอยากไดธ้รรมารมณ์) 

        นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรละ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๓ หนา้ ๓๑๕ ในเลม่นี,้ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๖ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๓ หนา้ ๓๑๘ ในเลม่นี,้ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๔/๖๐๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

  (ง) ธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อคารวะ๑ ๖ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในความไมป่ระมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในปฏสินัถาร 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื คารวะ๒ ๖ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้

   ๑. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในพระสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในความไม่ประมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามย าเกรงในปฏสินัถาร 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๑๙ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๔ หนา้ ๓๑๙ ในเลม่นี,้ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๓๒/๔๗๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

  (ฉ) ธรรม ๖ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

        คอื ธาตทุีส่ลดั๑ ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิ 

       เมตตาเจโตวมิตุติ๒แลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตพ่ยาบาท (ความคดิรา้ย) ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู่’ 

       ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย 

       ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้ ี

       พระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้ ี

       พระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุได ้

       เจรญิเมตตาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยาน 

       แลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตพ่ยาบาทก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไป 

       ไมไ่ดเ้ลย เพราะเมตตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดพยาบาท 

   ๒. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิ 

       กรณุาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตว่หิงิสา (ความเบยีดเบยีน) ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ 

       ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย 

       ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้ ี

       พระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้ ี

       พระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

       ไดเ้จรญิกรณุาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๕ หนา้ ๓๒๕ ในเลม่นี,้ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๓/๔๒๙-๔๓๑ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๒๖ หนา้ ๓๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

       ยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ 

       ปรารภดแีลว้ แตว่หิงิสาก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู่’ ขอ้นัน้ 

       เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะกรณุาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดวหิงิสา 

   ๓. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิ 

       มทุติาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตอ่รต ิ(ความไมย่นิด)ี ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู่’ ภกิษุ 

       ทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้ ี

       อาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

       เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้พีระภาค 

       ไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิมทุติา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าให ้

       เป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตอ่รต ิ

       ก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะ 

       มทุติาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดอรต ิ

   ๔. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิ 

       อเุบกขาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตร่าคะ (ความก าหนัดยนิด)ี ก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู่’ 

       ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย 

       ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้ ี

       พระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้ ี

       พระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุได ้

       เจรญิอเุบกขาเจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุ 

       ยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภ 

       ดแีลว้ แตร่าคะก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ ขอ้นัน้เป็นไป 

       ไมไ่ดเ้ลย เพราะอเุบกขาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดราคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

   ๕. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้จรญิ 

       อนมิติตาเจโตวมิตุติ๑แลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตว่ญิญาณของขา้พเจา้ก็ยังแสห่านมิติอยู’่ ภกิษุทัง้หลายพงึ 

       กลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ได ้

       กลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะ 

       การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัส 

       อยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิอนมิติตา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็น 

       ทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่ญิญาณ 

       ของภกิษุนัน้ก็ยังแสห่านมิติอยู’่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะ 

       อนมิติตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดนมิติทัง้ปวง 

   ๖. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ปราศจาก 

       อัสมมิานะแลว้ และไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นนี้’ แตล่กูศร 

       คอืความเคลอืบแคลงสงสยัก็ยังครอบง าจติของขา้พเจา้อยู’่ 

       ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย 

       ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้ ี

       พระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้ ี

       พระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

       ปราศจากอัสมมิานะแลว้ และไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นนี้’ 

       แตล่กูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยัก็ยังครอบง าจติของภกิษุนัน้อยู’่ 

       ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะสภาวะทีถ่อนอัสมมิานะ๒นีเ้ป็น 

       ธาตทุีส่ลัดลกูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยั’ 

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒๖ หนา้ ๓๒๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๒๖ หนา้ ๓๒๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

  (ช) ธรรม ๖ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

        คอื สตตวหิารธรรม๑ (ธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นนติยข์องพระขณีาสพ) ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา ม ี

       สตสิมัปชญัญะอยู ่

   ๒. ฟังเสยีงทางห ู... 

   ๓. ดมกลิน่ทางจมกู ... 

   ๔. ลิม้รสทางลิน้ ... 

   ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

   ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา 

       มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

       นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๖ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

         คอื อนุตตรยิะ๒ (ยอดเยีย่ม) ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. ทัสสนานุตตรยิะ (การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

   ๒. สวนานุตตรยิะ (การฟังอันยอดเยีย่ม) 

   ๓. ลาภานุตตรยิะ (การไดอ้ันยอดเยีย่ม) 

   ๔. สกิขานุตตรยิะ (การศกึษาอันยอดเยีย่ม) 

   ๕. ปารจิรยิานุตตรยิะ (การบ ารงุอันยอดเยีย่ม) 

   ๖. อนุสสตานุตตรยิะ (การระลกึอันยอดเยีย่ม) 

         นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๖ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื อภญิญา ๖ ไดแ้ก ่

   ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ ยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีว 

       แสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดง 

       ใหป้รากฏ หรอืแสดงใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๘ หนา้ ๓๒๙ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๗ หนา้ ๓๒๘ ในเลม่นี,้ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๘/๔๑๙-๔๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

       ไปไดไ้มต่ดิขดั เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ 

       ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิ 

       บนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศ เหมอืนนกบนิ 

       ไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์อันมฤีทธิม์าก 

       มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

   ๒. ภกิษุนัน้ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษยทั์ง้ 

       ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

   ๓. ภกิษุนัน้ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื จติ 

       มรีาคะก็รูว้า่จติมรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจาก 

       ราคะ จติมโีทสะก็รูว้า่มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ 

       ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอืปราศจากโมหะ 

       ก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ 

       ฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็น 

       มหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติ 

       อืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติ 

       เป็นสมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิ

       จติหลดุพน้ก็รูว้า่หลดุพน้ หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ 

   ๔. ภกิษุนัน้ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาต ิ

       บา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง 

       ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง 

       ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอด 

       สงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง 

       ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้ 

       เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์

       และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้แลว้ก็ไปเกดิในภพโนน้ ในภพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๖ ประการ 

       นัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุ 

       ทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้แลว้จงึมาเกดิในภพนี้’ 

       เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและ 

       ชวีประวตัอิยา่งนี ้

   ๕. ภกิษุนัน้เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

       งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิ ์

       เหนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ี ่

       ประกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระ 

       อรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

       เห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิ

       วนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และ 

       มโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และ 

       ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจาก 

       ตายแลว้จะไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลัง 

       จตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละ 

       เกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัว ์

       ผูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

   ๖. ภกิษุนัน้ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

       เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

            นี ้คอืธรรม ๖ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  ธรรม ๖๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

 

ธรรม ๗ ประการ 

  [๓๕๗] ธรรม ๗ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๗ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๗ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๗ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

           คณุวเิศษ 

  ธรรม ๗ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๗ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๗ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๗ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๗ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

        คอื อรยิทรัพย์๑ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. สทัธาธนะ   (ทรัพยค์อืศรัทธา) 

   ๒. สลีธนะ   (ทรัพยค์อืศลี) 

   ๓. หริธินะ   (ทรัพยค์อืหริ)ิ 

   ๔. โอตตัปปธนะ  (ทรัพยค์อืโอตตัปปะ)  

   ๕. สตุธนะ   (ทรัพยค์อืสตุะ) 

   ๖. จาคธนะ   (ทรัพยค์อืจาคะ) 

   ๗. ปัญญาธนะ  (ทรัพยค์อืปัญญา) 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๗ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

        คอื สมัโพชฌงค์๒ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ 

   ๒. ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความ 

       เฟ้นธรรม) 

   ๓. วริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) 

   ๔. ปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๐ หนา้ ๓๓๑ ในเลม่นี,้ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๕/๘ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๐ หนา้ ๓๓๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

   ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบ 

       กายสงบใจ) 

   ๖. สมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้ 

       จติมั่น) 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความวางใจ 

       เป็นกลาง) 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๗ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

        คอื วญิญาณฐติิ๑ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษย ์

       เทพบางพวก และวนิปิาตกิะบางพวก นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๑ 

   ๒. มสีตัวทั์ง้หลายมกีายตา่งกัน แตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื 

       พวกเทพชัน้พรหมกายกิา (เทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหม) เกดิใน 

       ปฐมฌาน นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๒ 

   ๓. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน แตม่สีญัญาตา่งกัน คอื 

       พวกเทพชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๓ 

   ๔. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน 

       คอื พวกเทพชัน้สภุกณิหะ (เทพผูเ้ต็มไปดว้ยความงดงาม) นี้ 

       เป็นวญิญาณฐติทิี ่๔ 

   ๕. มสีตัวทั์ง้หลายบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

       “อากาศหาทีส่ดุมไิด”้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา 

       ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวญิญาณ- 

       ฐติทิี ่๕ 

   ๖. มสีตัวทั์ง้หลายลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ “วญิญาณหาทีส่ดุ 

       มไิด”้ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๖ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๒ หนา้ ๓๓๕-๓๓๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

   ๗. มสีตัวทั์ง้หลายลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ “ไมม่อีะไร” นี ้

       เป็นวญิญาณฐติทิี ่๗ 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๗ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื อนุสยั๑ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. กามราคานุสยั  (อนุสยัคอืความก าหนัดในกาม) 

   ๒. ปฏฆิานุสยั   (อนุสยัคอืความยนิรา้ย) 

   ๓. ทฏิฐานุสยั   (อนุสยัคอืความเห็นผดิ) 

   ๔. วจิกิจิฉานุสยั  (อนุสยัคอืความลังเลสงสยั) 

   ๕. มานานุสยั   (อนุสยัคอืความถอืตัว) 

   ๖. ภวราคานุสยั  (อนุสยัคอืความตดิใจในภพ) 

   ๗. อวชิชานุสยั  (อนุสยัคอืความไมรู่แ้จง้) 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อสทัธรรม๒ ๗ ไดแ้ก ่

         ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

   ๔. เป็นผูม้สีตุะนอ้ย 

   ๕. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๖. เป็นผูม้สีตหิลงลมื 

   ๗. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๒ หนา้ ๓๓๗ ในเลม่นี,้ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๑๑/๑๗ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๐ หนา้ ๓๓๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

  (จ) ธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื สทัธรรม๑ ๗ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ 

   ๔. เป็นพหสูตู 

   ๕. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๖. เป็นผูม้สีตมิั่นคง 

   ๗. เป็นผูม้ปัีญญา     

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

  (ฉ) ธรรม ๗ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื สปัปรุสิธรรม๒ ๗ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นธัมมัญญ ู(ผูรู้จั้กเหต)ุ 

   ๒. เป็นอัตถัญญ ู(ผูรู้จั้กผล) 

   ๓. เป็นอัตตัญญ ู(ผูรู้จั้กตน) 

   ๔. เป็นมัตตัญญ ู(ผูรู้จั้กประมาณ) 

   ๕. เป็นกาลัญญ ู(ผูรู้จั้กเวลา) 

   ๖. เป็นปรสิญัญ ู(ผูรู้จั้กชมุชน) 

   ๗. เป็นปคุคลัญญ ู(ผูรู้จั้กบคุคล) 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๐ หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๐ หนา้ ๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

  (ช) ธรรม ๗ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื สญัญา๑ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. อนจิจสญัญา  (ก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) 

   ๒. อนัตตสญัญา  (ก าหนดหมายความเป็นอนัตตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) 

   ๓. อสภุสญัญา  (ก าหนดหมายความไมง่ามแหง่กาย) 

   ๔. อาทนีวสญัญา  (ก าหนดหมายทกุขโ์ทษของกายอันมคีวาม 

          เจ็บไขต้า่ง ๆ) 

   ๕. ปหานสญัญา  (ก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาปธรรม 

          ทัง้หลาย) 

   ๖. วริาคสญัญา  (ก าหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

   ๗. นโิรธสญัญา  (ก าหนดหมายนโิรธวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๗ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื นทิทสวตัถุ๒ ๗ ไดแ้ก ่

        ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการสมาทานสกิขา และไม ่

       ปราศจากความรัก๓ในการสมาทานสกิขาตอ่ไป 

   ๒. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการใครค่รวญธรรม และไม่ 

       ปราศจากความรักในการใครค่รวญธรรมตอ่ไป 

   ๓. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการก าจัดความอยาก และไม ่

       ปราศจากความรักในการก าจัดความอยากตอ่ไป 

   ๔. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการหลกีเรน้ และไมป่ราศจาก 

       ความรักในการหลกีเรน้ตอ่ไป 

   ๕. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการปรารภความเพยีร และไม่ 

       ปราศจากความรักในการปรารภความเพยีรตอ่ไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๑ หนา้ ๓๓๔ ในเลม่นี,้ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๒/๖๓ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๑ หนา้ ๓๓๓-๓๓๔ ในเลม่นี,้ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๖๒๔/๑๘๙ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๓๓๑ หนา้ ๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

   ๖. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในสตปัิญญาเครือ่งรักษาตน และ 

       ไมป่ราศจากความรักในสตปัิญญาเครือ่งรักษาตนตอ่ไป 

   ๗. เป็นผูม้ฉัีนทะอยา่งแรงกลา้ในการแทงตลอดทฏิฐ ิและไม ่

       ปราศจากความรักในการแทงตลอดทฏิฐติอ่ไป 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๗ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื ก าลังของพระขณีาสพ ๗ ไดแ้ก ่

   ๑. สงัขารทัง้ปวงเป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพในพระธรรมวนัิยนีเ้ห็น 

       วา่เป็นสภาวะไมเ่ทีย่งดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิ 

       ขอ้ทีส่งัขารทัง้ปวงเป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเห็นวา่เป็นสภาวะ 

       ไมเ่ทีย่งดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นก าลังของ 

       ภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญาความสิน้อาสวะ 

       ทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

   ๒. กามทัง้หลายเป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเห็นวา่เปรยีบดว้ยหลมุ 

       ถา่นเพลงิดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิ แมข้อ้ทีก่าม 

       ทัง้หลายเป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเห็นวา่เปรยีบดว้ยหลมุถา่น 

       เพลงิดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิ นีก็้เป็นก าลังของ 

       ภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญาความสิน้อาสวะ 

       ทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

   ๓. จติของภกิษุขณีาสพเป็นธรรมชาตนิอ้มไปในวเิวก โนม้ไปใน 

       วเิวก โอนไปในวเิวก ตัง้อยูใ่นวเิวก ยนิดยี ิง่ในเนกขมัมะ 

       ปราศจากเงือ่นธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แหง่อาสวะโดยประการทัง้ปวง 

       แมข้อ้ทีจ่ติของภกิษุขณีาสพเป็นธรรมชาตนิอ้มไปในวเิวก โนม้ 

       ไปในวเิวก โอนไปในวเิวก ตัง้อยูใ่นวเิวก ยนิดยี ิง่ในเนกขมัมะ 

       ปราศจากเงือ่นธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แหง่อาสวะโดยประการทัง้ปวง 

       นีก็้เป็นก าลังของภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญา 

       ความสิน้อาสวะทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๗ ประการ 

   ๔. สตปัิฏฐาน ๔ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ แม ้

       ขอ้ทีส่ตปัิฏฐาน ๔ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ 

       นีก็้เป็นก าลังของภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญา 

       ความสิน้อาสวะทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

   ๕. อนิทรยี ์๕ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ แมข้อ้ 

       ทีอ่นิทรยี ์๕ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ นีก็้เป็น 

       ก าลังของภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญาความสิน้ 

       อาสวะทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

   ๖. โพชฌงค ์๗ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ แมข้อ้ 

       ทีโ่พชฌงค ์๗ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ นีก็้ 

       เป็นก าลังของภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพอาศัยปฏญิญาความ 

       สิน้อาสวะทัง้หลายวา่ “อาสวะของเราสิน้แลว้” 

   ๗. อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิอบรมดแีลว้ 

       แมข้อ้ทีอ่รยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นธรรมทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ 

       อบรมดแีลว้ นีก็้เป็นก าลังของภกิษุขณีาสพทีภ่กิษุขณีาสพ 

       อาศัยปฏญิญาความสิน้อาสวะทัง้หลายวา่ “อาสวะของเรา 

       สิน้แลว้” 

       นี ้คอืธรรม ๗ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  ธรรม ๗๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

 

ธรรม ๘ ประการ 

  [๓๕๘] ธรรม ๘ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๘ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๘ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๘ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๘ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๘ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๘ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๘ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๘ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื เหต ุ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหมจรยิกปัญญา 

ทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

       เหต ุ๘ ประการ ปจัจยั ๘ ประการ คอือะไร 

       คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้หีริโิอตตัปปะ มคีวามรักและความเคารพอยา่งแรงกลา้ 

       ในพระศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารบีางรปู ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานะ 

       ครทูีเ่ธออาศัยอยู ่นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๑ เป็นไปเพือ่ได ้

       อาทพิรหมจรยิกปัญญาทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์

       เจรญิเต็มทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๒. เป็นผูม้หีริโิอตตัปปะ มคีวามรักและความเคารพอยา่งแรงกลา้ 

       ในพระศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารบีางรปู ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานะ 

       ครทูีเ่ธออาศัยอยู ่เธอเขา้ไปหาทา่นเหลา่นัน้ตามเวลาอันควร 

       สอบถามไตส่วนวา่ “พระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความ 

       ของพระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร” ทา่นเหลา่นัน้จะเปิดเผย 

       ธรรมทีย่ังไมเ่ปิดเผย จะท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหง้า่ย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

       และบรรเทาความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่งแกเ่ธอ 

       นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๒ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหม- 

       จรยิกปัญญาทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็ม 

       ทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๓. ครัน้ฟังธรรมนัน้แลว้ ยอ่มไดรั้บความสงบเย็น ๒ ประการคอื 

       (๑) ความสงบเย็นทางกาย (๒) ความสงบเย็นทางจติ นีเ้ป็น 

       เหตเุป็นปัจจัยประการที ่๓ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหมจรยิก- 

       ปัญญาทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๔. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข์๑ เพยีบพรอ้ม 

       ดว้ยอาจาระ (มารยาท)และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัย 

       ในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย นี ้

       เป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๔ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหม- 

       จรยิกปัญญา ทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มที ่

       แหง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๕. เป็นพหสูตู ทรงสตุะสัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมาก ซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงาม 

       ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์

       บรบิรูณ์ครบถว้น แลว้ทรงจ าไวไ้ดค้ลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอด 

       ดดีว้ยทฏิฐ ินีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๕ เป็นไปเพือ่ไดอ้าท-ิ 

       พรหมจรยิกปัญญาทีย่งัไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัวรในพระปาตโิมกข ์มอีรรถาธบิายแต่ละค าดังนี ้สงัวร หมายถงึการไมล่ว่งละเมดิทางกาย ทางวาจา 

   ปาตโิมกข ์หมายถงึศลีสกิขาบททีเ่ป็นเหตใุหผู้รั้กษาหลดุพน้จากทกุข ์(ปาต=ิรักษา+โมกขะ = ความหลดุ 

   พน้) (วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๔/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๖. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

       ทัง้หลายอยู ่นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๖ เป็นไปเพือ่ได ้

       อาทพิรหมจรยิกปัญญาทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์

       เจรญิเต็มทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๗. เป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตน๑ 

       อยา่งยิง่ ระลกึถงึสิง่ทีท่ า และค าทีพ่ดูแมน้านได ้นีเ้ป็นเหต ุ

       เป็นปัจจัยประการที ่๗ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหมจรยิกปัญญา 

       ทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ปัญญา 

       ทีไ่ดแ้ลว้ 

   ๘. ภกิษุพจิารณาเห็นความเกดิและความเสือ่มในอปุาทานขนัธ ์๕ 

       อยูว่า่ ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความ 

       ดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่ 

       เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้สญัญา 

       เป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี้ ความดับแหง่ 

       สญัญาเป็นอยา่งนี้ สงัขารเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่สงัขาร 

       เป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้วญิญาณเป็น 

       อยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่ 

       วญิญาณเป็นอยา่งนี้’ นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจัยประการที ่๘ เป็นไป 

       เพือ่ไดอ้าทพิรหมจรยิกปัญญาทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ 

       ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๓๑ หนา้ ๓๓๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

  (ข) ธรรม ๘ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื อรยิมรรคมอีงค์๑ ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  (เห็นชอบ) 

   ๒. สมัมาสงักัปปะ  (ด ารชิอบ) 

   ๓. สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

   ๔. สมัมากัมมันตะ  (กระท าชอบ) 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  (เลีย้งชพีชอบ) 

   ๖. สมัมาวายามะ  (พยายามชอบ) 

   ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นชอบ) 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๘ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื โลกธรรม๒ ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. ไดล้าภ   ๒. เสือ่มลาภ 

   ๓. ไดย้ศ   ๔. เสือ่มยศ 

   ๕. นนิทา   ๖. สรรเสรญิ 

   ๗. สขุ    ๘. ทกุข ์

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๘ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

       คอื มจิฉัตตธรรม๓ (ธรรมทีผ่ดิ) ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  (เห็นผดิ) 

   ๒. มจิฉาสงักัปปะ  (ด ารผิดิ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๓ หนา้ ๓๔๐ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๗ หนา้ ๓๔๘ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๓ หนา้ ๓๔๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๓. มจิฉาวาจา   (เจรจาผดิ) 

   ๔. มจิฉากัมมันตะ  (กระท าผดิ) 

   ๕. มจิฉาอาชวีะ  (เลีย้งชพีผดิ) 

   ๖. มจิฉาวายามะ  (พยายามผดิ)  

   ๗. มจิฉาสต ิ  (ระลกึผดิ) 

   ๘. มจิฉาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นผดิ) 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื กสุตีวตัถุ๑ (เหตแุหง่ความเกยีจครา้น) ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ มงีานทีต่อ้งท า เธอมคีวามคดิอยา่งนี ้

       วา่ ‘เราจักตอ้งท างาน เมือ่เราท างานอยู ่กายจักเมือ่ยลา้ 

       อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความ 

       เพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ 

       ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุท างานแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไดท้ างานแลว้ 

       เมือ่เราท างาน กายเมือ่ยลา้แลว้ อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ 

        เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ 

       ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๒ 

   ๓. ภกิษุตอ้งเดนิทาง เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักตอ้ง 

       เดนิทาง เมือ่เราเดนิทาง กายจักเมือ่ยลา้ อยา่กระนัน้เลย 

       เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ 

       ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๓ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๔ หนา้ ๓๔๑-๓๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๔. ภกิษุเดนิทางแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเดนิทางแลว้ 

       เมือ่เราเดนิทาง กายเมือ่ยลา้แลว้ อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ 

       เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ 

       ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๔ 

   ๕. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะเศรา้หมอง 

       หรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ก็ไมไ่ด ้

       โภชนะเศรา้หมองหรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ 

       กายของเรานัน้เมือ่ยลา้แลว้ ไมค่วรแกก่ารงาน อยา่กระนัน้เลย 

       เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ 

       ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๕ 

   ๖. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมอง 

       หรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะ 

       เศรา้หมองหรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการแลว้ กาย 

       ของเรานัน้หนัก ไมค่วรแกก่ารงาน จะเป็นเหมอืนถ่ัวราชมาส 

       ชุม่ดว้ยน ้า อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไม ่

       ปรารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ 

       นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๖ 

   ๗. ภกิษุเกดิอาพาธขึน้เล็กนอ้ย เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิ 

         มอีาพาธขึน้เล็กนอ้ย มขีอ้อา้งทีจ่ะนอนได ้อยา่กระนัน้เลย 

       เราจะนอน’ เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ 

       ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถปุระการที ่๗ 

   ๘. ภกิษุหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน กาย 

       ของเรานัน้ยังออ่นแอ ไมค่วรแกก่ารงาน มขีอ้อา้งทีจ่ะนอนได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

       อยา่กระนัน้เลย เราจะนอน‘เธอจงึนอนเสยี ไมป่รารภ 

       ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไม ่

       บรรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นกสุตีวตัถ ุ

       ประการที ่๘ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื อารัมภวตัถุ๑ (เหตแุหง่การปรารภความเพยีร) ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. ภกิษุในพระในธรรมวนัิยนี ้มงีานทีต่อ้งท า เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราจักตอ้งท างาน เมือ่เราท างาน การจะใสใ่จค า 

       สัง่สอนของพระพทุธเจา้มใิชท่ าไดง้า่ย อยา่กระนัน้ 

       เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่ 

       บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้’ 

       เธอจงึปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรล ุ

       ธรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็น 

       อารัมภวตัถปุระการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุท างานแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราท างานแลว้ 

       เมือ่เราท างานอยู ่ก็ไมส่ามารถทีจ่ะใสใ่จค าสัง่สอนของพระ 

       พทุธเจา้ทัง้หลายได ้อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความ 

       เพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

       เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้‘เธอจงึปรารภความเพยีร 

       ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรม ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นอารัมภวตัถุ 

       ประการที ่๒ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๕ หนา้ ๓๔๓-๓๔๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๓. ภกิษุตอ้งเดนิทาง เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักตอ้งเดนิทาง 

       การทีเ่ราเดนิทางอยู ่จะใสใ่จค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

       มใิชท่ าไดง้า่ย อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าให ้

       แจง้ธรรม ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ 

       เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการ 

       ที ่๓ 

   ๔. ภกิษุเดนิทางแลว้ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไดเ้ดนิทางแลว้ 

       เมือ่เดนิทางอยู ่ก็ไมส่ามารถทีจ่ะใสใ่จค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

       ทัง้หลายได ้อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าให ้

       แจง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ 

       เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการ 

       ที ่๔ 

   ๕. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะเศรา้หมอง 

       หรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไมไ่ดโ้ภชนะ 

       เศรา้หมองหรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ กายของ 

       เรานัน้เบา ควรแกก่ารงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภ 

       ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไม ่

       บรรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภ 

       ความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็น 

       อารัมภวตัถปุระการที ่๕ 

   ๖. ภกิษุเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมอง 

       หรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการ เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราเทีย่วบณิฑบาตตามบา้นหรอืนคิม ไดโ้ภชนะ 

       เศรา้หมองหรอืประณีตบรบิรูณ์เพยีงพอตามตอ้งการแลว้ รา่งกาย 

       ของเรานัน้มกี าลัง ควรแกก่ารงาน อยา่กระนัน้เลย เราจะรบี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

       ปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมที ่

       ยังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภ 

       ความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็น 

       อารัมภวตัถปุระการที ่๖ 

   ๗. ภกิษุเกดิมอีาพาธขึน้เล็กนอ้ย เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิ 

       มอีาพาธขึน้เล็กนอ้ยแลว้ เป็นไปไดท้ีอ่าพาธของเราจะพงึรนุแรง 

       ขึน้ อยา่กระนัน้เลย เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรม 

       ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมที ่

       ยังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึปรารภความเพยีร ฯลฯ เพือ่ท าใหแ้จง้ 

       ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นอารัมภวตัถปุระการที ่๗ 

   ๘. ภกิษุหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เธอมคีวามคดิ 

       อยา่งนีว้า่ ‘เราหายอาพาธแลว้ แตห่ายอาพาธยังไมน่าน เป็น 

       ไปไดท้ีอ่าพาธของเราจะกลับก าเรบิขึน้ อยา่กระนัน้เลย 

       เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรล ุ

       ธรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้’ เธอจงึ 

       ปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

       ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ นีเ้ป็น 

       อารัมภวตัถปุระการที ่๘ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

  (ฉ) ธรรม ๘ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื กาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์๑ ไดแ้ก ่

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกนีแ้ลว้ 

       และทรงแสดงธรรม๒ทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๒ หนา้ ๓๕๕ ในเลม่นี,้ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๒๙/๒๗๔ 

๒ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสัจจะ ๔ (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๒๙/๒๙๘) 

๓ ปรนิพิพาน ในทีน่ีห้มายถงึความดับกเิลส (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๒๙/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็น 

       ผูเ้ขา้ถงึนรก นีเ้ป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยู ่

       ประพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๑ 

   ๒. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       และทรงแสดงธรรม ทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็น 

       ผูเ้ขา้ถงึก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย 

       เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๒ 

   ๓. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       และทรงแสดงธรรม ทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็น 

       ผูเ้ขา้ถงึเปรตวสิยั นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะ 

       อยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๓ 

   ๔. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       และทรงแสดงธรรมทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็น 

       ผูเ้ขา้ถงึเทพนกิาย๑ทีม่อีายยุนืชัน้ใดชัน้หนึง่ นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ 

       ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๔ 

   ๕. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       และทรงแสดงธรรมทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ แตบ่คุคลนีเ้ป็น 

       ผูก้ลับมาเกดิในปัจจันตชนบท อยูใ่นพวกมลิักขะผูไ้มรู่เ้ดยีงสา 

       ทีไ่มม่ภีกิษุ ภกิษุณี อบุาสก และอบุาสกิาผา่นไปมา นีก็้ 

       เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

       ขอ้ที ่๕ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๔๒ หนา้ ๓๕๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๖. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูก้ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท เป็นมจิฉา- 

       ทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูา 

       แลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากของกรรมทีท่ าด ี

       และท าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ 

       บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ฏบิัตดิ ี

       ปฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

       แลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลกนี’้ นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ 

       ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๖ 

   ๗. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลกแลว้ 

       ฯลฯ แตบ่คุคลนีเ้ป็นผูก้ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท เป็นคนม ี

       ปัญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ๑ ไมส่ามารถจะรูเ้นือ้ความ 

       แหง่ค าสภุาษิตและทพุภาษิตได ้นีก็้เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย 

       เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๗ 

   ๘. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ไมเ่สด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก 

       และไมท่รงแสดงธรรมทีน่ าความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรนิพิพาน 

       ใหถ้งึการตรัสรู ้ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ ถงึบคุคลนีจ้ะ 

       กลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท และเป็นผูม้ปัีญญาไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็น 

       คนเซอะ สามารถรูเ้นือ้ความแหง่ค าสภุาษิตและทพุภาษิตได ้นีก็้ 

       เป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มัย เพือ่จะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

       ขอ้ที ่๘ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นคนเซอะ แปลจากบาลวีา่ ‘เอฬมโูค’ อรรถกถาอธบิายไขความวา่ ‘ปคฺฆรติเขฬมโูค’ แปลว่า ‘เป็นใบม้ ี

   น ้าลายไหล’ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๒/๔๘) หมายถงึใชป้ากพดูไดบ้า้ง พดูไมช่ดั (ส .ม.อ. ๓/๒๒๕-๒๓๑/๒๒๓) 

   แตใ่นอภธิานปฺปทปิีกาฏกีา อธบิายว่า หมายถงึผูไ้มฉ่ลาดพดูไมฉ่ลาดฟัง และไมฉ่ลาดในภาษาทีจ่ะพดู 

   (วตฺต ุโสตญฺุจ อกสุโล, วจเน จ อกสุโล) ทา่นแยกอธบิายไวว้า่ เอโฬ หมายถงึ พธโิร (คนหหูนวก) มโูค 

   หมายถงึ อวจโน (พดูไมไ่ด)้ หรอืหมายถงึคนโออ้วด (สเฐปิ เอฬมโูค) (อภธิา : ฏกีา คาถา ๗๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

  (ช) ธรรม ๘ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื ความตรกึของมหาบรุษุ ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูม้ักนอ้ย ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูม้กัมาก 

   ๒. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูส้นัโดษ ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูไ้มส่นัโดษ 

   ๓. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูส้งัด ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูย้นิดใีน 

       การคลกุคล ี

   ๔. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูป้รารภความเพยีร ไมใ่ชธ่รรมของ 

       บคุคลผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูม้สีตติัง้มั่น ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูห้ลงสต ิ

   ๖. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูม้ใีจตัง้มั่น ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูม้ใีจ 

       ไมต่ัง้มั่น 

   ๗. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูม้ปัีญญา ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูม้ ี

       ปัญญาทราม 

   ๘. นีเ้ป็นธรรมของบคุคลผูย้นิดใีนนปิปปัญจธรรม๑ ผูพ้อใจใน 

       นปิปปัญจธรรม ไมใ่ชธ่รรมของบคุคลผูย้นิดใีนปปัญจธรรม 

       ผูพ้อใจในปปัญจธรรม 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๘ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื อภภิายตนะ๒ ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. ภกิษุรปูหนึง่มรีปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ขนาด เล็ก มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญา 

       อยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุรปูหนึง่มรีปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาด 

       ใหญ ่มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่ง 

       นีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นปิปปญัจธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีป่ราศจากสิง่ปรงุแตง่ คอื มานะ ตัณหา และทฏิฐ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๕๘/ 

   ๒๖๔) 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๘ หนา้ ๓๔๘-๓๕๐ ในเลม่นี้, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๗๓/๑๒๐, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๙/๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๓. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน๑ เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ขนาดเล็ก มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญา 

       อยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๓ 

   ๔. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ขนาดใหญ ่มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญา 

       อยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๔ 

   ๕. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ เปรยีบ 

       เหมอืนดอกผักตบทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสี ี

       เขยีวเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้ในเมอืงพาราณส ีอันม ี

       เนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว 

       มสีเีขยีวเขม้ แมฉั้นใด ภกิษุรปูหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว มสีเีขยีว 

       เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้ม ี

       สญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๕ 

   ๖. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง 

       มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ เปรยีบ 

       เหมอืนดอกกรรณกิารท์ีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง 

       มสีเีหลอืงเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้ในเมอืงพาราณส ี

       อันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ย 

       ของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ แมฉั้นใด ภกิษุรปูหนึง่มอีรปูสญัญา 

       ภายใน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง 

       มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ครอบง ารปู 

       เหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิาย 

       ตนะประการที ่๖ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๓๘ หนา้ ๓๔๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๗. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ เปรยีบเหมอืน 

       ดอกชบาทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด 

       หรอืเปรยีบเหมอืนผา้ในเมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ 

       ดา้นทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด 

       ภกิษุรปูหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปู 

       ทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดง 

       เขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ 

       นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๗ 

   ๘. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ เปรยีบเหมอืน 

       ดาวประกายพรกึทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาว 

       เขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้ในเมอืงพาราณส ีอันมเีนือ้ 

       ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสี ี

       ขาวเขม้ แมฉั้นใด ภกิษุรปูหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ย 

       ของขาว มสีขีาวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๘ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๘ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื วโิมกข์๑ ๘ ไดแ้ก ่

   ๑. บคุคลผูม้รีปู เห็นรปูทัง้หลาย นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๑ 

   ๒. บคุคลผูม้อีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก นีเ้ป็น 

       วโิมกขป์ระการที ่๒ 

   ๓. บคุคลผูน้อ้มใจไปวา่ ‘งาม’ เทา่นัน้ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๓๙ หนา้ ๓๕๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๘ ประการ 

   ๔. บคุคลบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหา 

       ทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๔ 

   ๕. บคุคลลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

       นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๕ 

   ๖. บคุคลลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่นีเ้ป็น 

       วโิมกขป์ระการที ่๖ 

   ๗. บคุคลลว่งอากญิจัญญายนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๗ 

   ๘. บคุคลลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๘ 

       นี ้คอืธรรม ๘ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  ธรรม ๘๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้ 

ธรรม ๙ ประการ 

  [๓๕๙] ธรรม ๙ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๙ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๙ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๙ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม  ธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

          คณุวเิศษ 

  ธรรม ๙ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๙ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๙ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๙ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๙ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื ธรรมมโียนโิสมนสกิารเป็นมลู ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. บคุคลมนสกิารโดยแยบคาย ปราโมทยย์อ่มเกดิ 

   ๒. เมือ่มปีราโมทย ์ปีตยิอ่มเกดิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

   ๓. เมือ่ใจเกดิปีต ิกายยอ่มสงบ 

   ๔. ผูม้กีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ 

   ๕. เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มัน่ 

   ๖. เมือ่จติตัง้มั่น ยอ่มรู ้ยอ่มเห็นตามความเป็นจรงิ 

   ๗. เมือ่รู ้เมือ่เห็นตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายไดเ้อง 

   ๘. เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด 

   ๙. เพราะคลายก าหนัด จงึหลดุพน้ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๙ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์๙ ไดแ้ก ่

   ๑. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืสลีวสิทุธ ิ(ความหมดจด 

       แหง่ศลี) 

   ๒. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืจติตวสิทุธ ิ(ความหมดจด 

       แหง่จติ) 

   ๓. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืทฏิฐวิสิทุธ ิ(ความหมดจด 

       แหง่ทฏิฐ)ิ 

   ๔. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืกังขาวติรณวสิทุธ ิ(ความ 

       หมดจดแหง่ญาณเป็นเครือ่งขา้มพน้ความสงสยั) 

   ๕. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืมคัคามัคคญาณทัสสน- 

       วสิทุธ ิ(ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้ห็นวา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง) 

   ๖. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธ ิ

       (ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้ห็นทางด าเนนิ) 

   ๗. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืญาณทัสสนวสิทุธ ิ(ความ 

       หมดจดแหง่ญาณทัสสนะ) 

   ๘. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืปัญญาวสิทุธ ิ(ความ 

       หมดจดแหง่ปัญญา) 

   ๙. องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืวมิตุตวิสิทุธ ิ(ความหมดจด 

       แหง่ความหลดุพน้) 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

  (ค) ธรรม ๙ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื สตัตาวาส๑ ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษย ์

       เทพบางพวก และวนิปิาตกิะบางพวก นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๑ 

   ๒. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน แตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื 

       พวกเทพชัน้พรหมกายกิา (เทพผูนั้บเนือ่งในหมูพ่รหม) เกดิใน 

       ปฐมฌาน นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๒ 

   ๓. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน แตม่สีญัญาตา่งกัน คอื 

       พวกเทพชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๓ 

   ๔. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื 

       พวกเทพชัน้สภุกณิหะ (เทพผูเ้ต็มไปดว้ยความงดงาม) นีเ้ป็น 

       สตัตาวาสที ่๔ 

   ๕. มสีตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่สีญัญา ไมเ่สวยอารมณ์ คอื พวกเทพชัน้ 

       อสญัญสีตัตพรหม นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๕ 

   ๖. มสีตัวทั์ง้หลายผูบ้รรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

       ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา 

       ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๖ 

   ๗. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุ 

       มไิด’้ นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๗ 

   ๘. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ นีเ้ป็น 

       สตัตาวาสที ่๘ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๑ หนา้ ๓๕๔-๓๕๕ ในเลม่นี,้ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๒๗/๗๒, องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๔/๖๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

   ๙. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งอากญิจัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌาน นีเ้ป็นสตัตาวาสที ่๙ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๙ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื ธรรมมตีัณหาเป็นมลูเหตุ๑ ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. เพราะอาศัยตัณหา ปรเิยสนา (การแสวงหา) จงึเป็นไป 

   ๒. เพราะอาศัยปรเิยสนา ลาภะ(การได)้ จงึเป็นไป 

   ๓. เพราะอาศัยลาภะ วนิจิฉยะ (การก าหนด) จงึเป็นไป 

   ๔. เพราะอาศัยวนิจิฉยะ ฉันทราคะ (ความก าหนดดว้ยอ านาจ 

       ความพอใจ) จงึเป็นไป 

   ๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุน่ฝังใจ) จงึ 

       เป็นไป 

   ๖. เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปรคิคหะ (การยดึถอืครอบครอง) จงึ 

       เป็นไป 

   ๗. เพราะอาศัยปรคิคหะ มัจฉรยิะ (ความตระหนี)่ จงึเป็นไป 

   ๘. เพราะอาศัยมัจฉรยิะ อารักขะ (ความหวงกัน้) จงึเป็นไป 

   ๙. เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหต ุบาปอกศุลธรรมเป็นอเนก ทีเ่กดิขึน้ 

       จากการถอืทอ่นไม ้การถอืศัสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ 

       การววิาท การกลา่วขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ และการพดูเท็จ จงึ 

       เป็นไป๒ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรละ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๐๓/๖๑, องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๒๓/๔๘๐ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๐๓/๖๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

  (ง) ธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อาฆาตวตัถุ๑ (เหตผุกูอาฆาต) ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์๒แกเ่รา’ 

   ๒. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา’ 

   ๓. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา’ 

   ๔. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่น 

       ผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา’ 

   ๕. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา’ 

   ๖. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กค่น 

       ผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา’ 

   ๗. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่นผู ้

       ไมเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

   ๘. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่น 

       ผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

   ๙. บคุคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กบ่คุคล 

       ผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื อบุายเป็นเครือ่งก าจัดอาฆาต๓ ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา 

       การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน‘๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๐ หนา้ ๓๕๒ ในเลม่นี,้ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๙/๑๗๗-๑๗๘ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๐ หนา้ ๓๕๒ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๐ หนา้ ๓๕๓ ในเลม่นี ้

๔ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๐ หนา้ ๓๕๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

   ๒. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

       แกเ่รา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้ 

       แตท่ีไ่หน’ 

   ๓. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รา 

       การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์กเ่รานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

   ๔. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

   ๕. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

       แกค่นผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

       แกค่นผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ต่ทีไ่หน’ 

   ๖. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ีแ้ตท่ีไ่หน’ 

   ๗. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีไ้ดท้ าส ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่น 

       ผูท้ีไ่มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

       แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้ 

       แตท่ีไ่หน’ 

   ๘. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีก้ าลังท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์ก ่

       คนผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

       แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้ 

       แตท่ีไ่หน’ 

   ๙. บคุคลยอ่มก าจัดอาฆาตวา่ ‘ผูน้ีจั้กท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่น 

       ผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

       แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้ 

       แตท่ีไ่หน’ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

  (ฉ) ธรรม ๙ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื นานัตตะ (สภาวะทีต่า่งกัน) ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. ความตา่งกันแหง่ธาตุ๑ 

   ๒. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่ธาต ุความตา่งกันแหง่ผัสสะ 

       จงึเกดิขึน้ 

   ๓. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่ผัสสะ ความตา่งกันแหง่เวทนา 

       จงึเกดิขึน้ 

   ๔. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่เวทนา ความตา่งกันแหง่สญัญา 

       จงึเกดิขึน้ 

   ๕. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่สญัญา ความตา่งกันแหง่ความ 

       ด ารจิงึเกดิขึน้ 

   ๖. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่ความด าร ิความตา่งกันแหง่ 

       ความพอใจจงึเกดิขึน้ 

   ๗. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่ความพอใจ ความตา่งกันแหง่ 

       ความเรา่รอ้นจงึเกดิขึน้ 

   ๘. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่ความเรา่รอ้น ความตา่งกันแหง่ 

       การแสวงหาจงึเกดิขึน้ 

   ๙. เพราะอาศัยความตา่งกันแหง่การแสวงหา ความตา่งกันแหง่ 

       การไดจ้งึเกดิขึน้ 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

  (ช) ธรรม ๙ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื สญัญา๒ ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. อสภุสญัญา (ความก าหนดหมายความไมง่ามแหง่กาย) 

   ๒. มรณสญัญา (ความก าหนดหมายความตายทีจ่ะตอ้งมาถงึเป็น 

       ธรรมดา) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตุ ๑๘ มจัีกขธุาต ุเป็นตน้ (ท.ีปา.อ. ๓๕๙/๒๖๕) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๑๖/๔๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

   ๓. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา (ความก าหนดหมายความปฏกิลูใน 

       อาหาร) 

   ๔. สพัพโลเก อนภริตสญัญา (ความก าหนดหมายความไมน่่า 

       เพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง) 

   ๕. อนจิจสญัญา (ความก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) 

   ๖. อนจิเจ ทกุขสญัญา (ความก าหนดหมายความเป็นทกุขใ์นความ 

       ไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร ) 

   ๗. ทกุเข อนัตตสญัญา (ความก าหนดหมายความเป็นอนัตตาใน 

       ความเป็นทกุข)์ 

   ๘. ปหานสญัญา (ความก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาป 

       ธรรมทัง้หลาย) 

   ๙. วริาคสญัญา (ความก าหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีด 

       ประณีต) 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๙ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื อนุปพุพวหิาร๑ ๙ ไดแ้ก ่

        ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใส 

       ในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร 

       มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุ 

       ดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ 

       ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๓ หนา้ ๓๕๗ ในเลม่นี,้ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๓/๔๙๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๙ ประการ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

       แลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขแ์ละสขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

       อเุบกขาอยู ่

   ๕. บรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุ 

       มไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง 

   ๖. ลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

   ๗. ลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิ- 

       จัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่

   ๘. ลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนว- 

       สญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่

   ๙. ลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๙ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื อนุปพุพนโิรธ๑ ๙ ไดแ้ก ่

   ๑. กามสญัญาของผูเ้ขา้ปฐมฌานดับไป 

   ๒. วติก วจิารของผูเ้ขา้ทตุยิฌานดับไป 

   ๓. ปีตขิองผูเ้ขา้ตตยิฌานดับไป 

   ๔. ลมหายใจเขา้ลมหายใจออกของผูเ้ขา้จตตุถฌานดับไป 

   ๕. รปูสญัญาของผูเ้ขา้อากาสานัญจายตนฌานดับไป 

   ๖. อากาสานัญจายตนสญัญาของผูเ้ขา้วญิญาณัญจายตนฌาน 

       ดับไป 

   ๗. วญิญาณัญจายตนสญัญาของผูเ้ขา้อากญิจัญญายตนฌาน 

       ดับไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๔ หนา้ ๓๕๘ ในเลม่นี,้ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๑/๔๙๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๘. อากญิจัญญายตนสญัญาของผูเ้ขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

       ดับไป 

   ๙. สญัญาและเวทนาของผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธดบัไป 

       นี ้คอืธรรม ๙ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  ธรรม ๙๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี ้

ธรรม ๑๐ ประการ 

  [๓๖๐] ธรรม ๑๐ ประการทีม่อีปุการะมาก ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรเจรญิ 

  ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรก าหนดรู ้  ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรละ 

  ธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม ธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่าย 

            คณุวเิศษ 

  ธรรม ๑๐ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก  ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

  ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรรูย้ ิง่   ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

  (ก) ธรรม ๑๐ ประการทีม่อีปุการะมาก คอือะไร 

       คอื นาถกรณธรรม๑ (ธรรมเครือ่งกระท าทีพ่ ึง่) ๑๐ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

       ดว้ยอาจาระ(มารยาท)และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัย 

       ในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

       แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยสงัวรในพระปาตโิมกข ์

       เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแม ้

       เล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลายนีเ้ป็นนาถ- 

       กรณธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๕ หนา้ ๓๕๙-๓๖๑ ในเลม่นี้, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗/๓๑-๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรม 

       ทัง้หลายทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

       มคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและ 

       พยัญชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น แลว้ทรงจ าไวไ้ดค้ลอ่งปาก 

       ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิแมก้ารทีภ่กิษุเป็นพหสูตู ฯลฯ 

       แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ินีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

   ๓. เป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีแมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้มีติรด ี

       มสีหายด ีมเีพือ่นด ีนีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

   ๔. เป็นผูว้า่งา่ย ประกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งท าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

       อดทน รับฟังค าพร ่าสอนโดยเคารพ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูว้า่งา่ย 

       ประกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งท าใหเ้ป็นผูว้า่ง่าย อดทน รับฟัง 

       ค าพร ่าสอนโดยเคารพ นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

   ๕. เป็นผูข้ยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท าทัง้งาน 

       สงูและงานต า่ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ประกอบดว้ยปัญญา 

       เป็นเครือ่งพจิารณาอันเป็นอบุายในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกัน 

       ท านัน้ สามารถท าได ้สามารถจัดได ้แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูข้ยัน 

       ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท าทัง้งานสงูและงาน 

       ต า่ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ประกอบดว้ยปัญญาเป็น 

       เครือ่งพจิารณาอันเป็นอบุายในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท านัน้ 

       สามารถท าได ้สามารถจัดได ้นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

   ๖. เป็นผูใ้ครธ่รรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอันเป็นทีพ่อใจ 

       มคีวามปราโมทยอ์ยา่งยิง่ในพระอภธิรรม ในพระอภวินัิย 

       แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูใ้ครธ่รรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอันเป็น 

       ทีพ่อใจ มคีวามปราโมทยอ์ยา่งยิง่ในพระอภธิรรม ในพระอภวินัิย 

       นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

   ๗. เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

       เภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร 

       บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแต ่

       จะได ้นีก็้เป็นนาถกรณธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๘. เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุล- 

       ธรรมทัง้หลายอยู ่แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ 

       ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง มคีวาม 

       บากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่นีก็้เป็น 

       นาถกรณธรรม 

   ๙. เป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตน 

       อยา่งยิง่ ระลกึถงึสิง่ทีท่ าและค าทีพ่ดูแมน้านได ้แมก้ารที ่

       ภกิษุเป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษา 

       ตนอยา่งยิง่ ระลกึถงึสิง่ทีท่ าและค าทีพ่ดูแมน้านได ้นีก็้เป็น 

       นาถกรณธรรม 

          ๑๐. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา 

       เห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลสใหถ้งึ 

       ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบ 

       ดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นความเกดิและความดับ 

       อันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ นีก็้เป็น 

       นาถกรณธรรม 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีม่อีปุการะมาก 

 

  (ข) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรเจรญิ คอือะไร 

       คอื กสณิายตนะ๑ (บอ่เกดิแหง่ธรรมทีม่กีสณิเป็นอารมณ์) ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. บคุคลหนึง่จ าปฐวกีสณิ(กสณิคอืดนิ)ได ้ทัง้เบือ้งบน เบือ้งต า่ 

       เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

   ๒. บคุคลหนึง่จ าอาโปกสณิ (กสณิคอืน ้า)ได ้... 

   ๓. บคุคลหนึง่จ าเตโชกสณิ (กสณิคอืไฟ)ได ้... 

   ๔. บคุคลหนึง่จ าวาโยกสณิ (กสณิคอืลม)ได ้... 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๖ หนา้ ๓๖๑ ในเลม่นี้, และดเูทยีบขอ้ ๓๔๖ หนา้ ๓๖๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๕. บคุคลหนึง่จ านลีกสณิ (กสณิคอืสเีขยีว)ได ้... 

   ๖. บคุคลหนึง่จ าปีตกสณิ (กสณิคอืสเีหลอืง)ได ้... 

   ๗. บคุคลหนึง่จ าโลหติกสณิ (กสณิคอืสแีดง)ได ้... 

   ๘. บคุคลหนึง่จ าโอทาตกสณิ (กสณิคอืสขีาว)ได ้... 

   ๙. บคุคลหนึง่จ าอากาสกสณิ (กสณิคอืความวา่ง)ได ้... 

             ๑๐. บคุคลหนึง่จ าวญิญาณกสณิ (กสณิคอืวญิญาณ)ได ้ทัง้เบือ้งบน 

       เบือ้งต า่ เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรเจรญิ 

 

  (ค) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรก าหนดรู ้คอือะไร 

       คอื อายตนะ ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. จักขวายตนะ  (อายตนะคอืตา) 

   ๒. รปูายตนะ   (อายตนะคอืรปู) 

   ๓. โสตายตนะ  (อายตนะคอืห)ู 

   ๔. สทัทายตนะ  (อายตนะคอืเสยีง) 

   ๕. ฆานายตนะ  (อายตนะคอืจมกู) 

   ๖. คันธายตนะ  (อายตนะคอืกลิน่) 

   ๗. ชวิหายตนะ  (อายตนะคอืลิน้) 

   ๘. รสายตนะ   (อายตนะคอืรส) 

   ๙. กายายตนะ  (อายตนะคอืกาย) 

          ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ  (อายตนะคอืโผฏฐัพพะ) 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรก าหนดรู ้

 

  (ฆ) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรละ คอือะไร 

        คอื มจิฉัตตะ๑(ความเป็นธรรมทีผ่ดิ) ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  (เห็นผดิ) 

   ๒. มจิฉาสงักัปปะ  (ด ารผิดิ)  

   ๓. มจิฉาวาจา   (เจรจาผดิ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓๒/๒๘๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๔. มจิฉากัมมันตะ  (กระท าผดิ) 

   ๕. มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) 

   ๖. มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) 

   ๗. มจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ) 

   ๘. มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) 

   ๙. มจิฉาญาณะ (รูผ้ดิ) 

          ๑๐. มจิฉาวมิตุต ิ(หลดุพน้ผดิ) 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรละ 

 

  (ง) ธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม คอือะไร 

       คอื อกศุลกรรมบถ๑ (ทางแหง่อกศุลกรรม) ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. ปาณาตบิาต  (การฆา่สตัว)์ 

   ๒. อทนินาทาน  (การลักทรัพย)์ 

   ๓. กาเมสมุจิฉาจาร  (การประพฤตผิดิในกาม)  

   ๔. มสุาวาท   (การพดูเท็จ) 

   ๕. ปิสณุาวาจา  (การพดูสอ่เสยีด) 

   ๖. ผรสุวาจา   (การพดูค าหยาบ) 

   ๗. สมัผัปปลาปะ  (การพดูเพอ้เจอ้) 

   ๘. อภชิฌา   (ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา) 

   ๙. พยาบาท   (ความคดิรา้ย) 

   ๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิ (ความเห็นผดิ) 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 

 

  (จ) ธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ คอือะไร 

       คอื กศุลกรรมบถ๒(ทางแหง่กศุลกรรม) ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. ปาณาตปิาตา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว)์ 

   ๒. อทนินาทานา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย)์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๗ หนา้ ๓๖๒ ในเลม่นี,้ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๗ หนา้ ๓๖๒-๓๖๓ ในเลม่นี,้ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐-๓๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๓. กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการประพฤตผิดิ 

       ในกาม) 

   ๔. มสุาวาทา เวรมณี   (เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ) 

   ๕. ปิสณุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด) 

   ๖. ผรสุาย วาจาย เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ) 

   ๗. สมัผัปปลาปา เวรมณี  (เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) 

   ๘. อนภชิฌา    (ความไมโ่ลภอยากไดข้องของเขา) 

   ๙. อพยาบาท    (ความไมค่ดิรา้ย) 

          ๑๐. สมัมาทฏิฐ ิ  (ความเห็นชอบ) 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคณุวเิศษ 

 

  (ฉ) ธรรม ๑๐ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอือะไร 

       คอื อรยิวาส๑ (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) ๑๐ ไดแ้ก ่

       ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ 

   ๓. เป็นผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรักษาอยา่งเอก 

   ๔. เป็นผูม้อีปัสเสนธรรม (ธรรมเป็นดจุพนักพงิ) ๔ ประการ 

   ๕. เป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะอันบรรเทาได ้

   ๖. เป็นผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ี

   ๗. เป็นผูม้คีวามด ารอิันไมขุ่น่มัว 

   ๘. เป็นผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้

   ๙. เป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ี

          ๑๐. เป็นผูม้ปัีญญาหลดุพน้ไดด้ ี

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๓-๓๖๕ ในเลม่นี,้ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๙-๒๐/๓๘-๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

  ภกิษุเป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะกามฉันทะ(ความพอใจในกาม) ได ้เป็นผู ้

ละพยาบาท (ความคดิรา้ย) ได ้เป็นผูล้ะถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ได ้เป็นผู ้

ละอทุธจัจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) ได ้เป็นผูล้ะวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั)ได ้

ภกิษุเป็นผูล้ะองค ์๕ ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้ง 

โผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรกัษาอยา่งเอก เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูป้ระกอบดว้ยใจทีรั่กษาดว้ยสต ิภกิษุเป็น 

ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรักษาอยา่งเอก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้อีปสัเสนธรรม ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีพ้จิารณาแลว้เสพอยา่งหนึง่ พจิารณาแลว้อดกลัน้ 

อยา่งหนึง่ พจิารณาแลว้เวน้อยา่งหนึง่๑ พจิารณาแลว้บรรเทาอยา่งหนึง่ ภกิษุเป็นผู ้

มอีปัสเสนธรรม ๔ ประการ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้ปีจัเจกสจัจะ๒อนับรรเทาได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ปัจเจกสจัจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จ านวนมากทีม่อียูทั่ง้หมด ภกิษุ 

ในพระธรรมวนัิยนีบ้รรเทาได ้ก าจัดได ้สละได ้คลายได ้ปลอ่ยวางได ้ละได ้สละคนืได ้

ภกิษุเป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะ อันบรรเทาได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๔ ในเลม่นี ้

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

  ภกิษุเป็นผูม้กีารแสวงหาอนัสละไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะการแสวงหากามได ้ละการแสวงหาภพได ้

ระงับการแสวงหาพรหมจรรยไ์ด ้ภกิษุเป็นผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ีเป็นอยา่ง 

นีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้คีวามด ารอินัไมขุ่น่มวั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะความด ารใินกามได ้เป็นผูล้ะความด ารใิน 

พยาบาท(การคดิรา้ย) ได ้เป็นผูล้ะความด ารใินวหิงิสาได ้ภกิษุเป็นผูม้คีวามด ารอิัน 

ไมขุ่น่มัว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้กีายสงัขารอนัระงบัได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ จงึบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

ภกิษุเป็นผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้จีติหลดุพน้จากราคะ มจีติหลดุพน้จาก 

โทสะ มจีติหลดุพน้จากโมหะ ภกิษุเป็นผูม้จีติหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูม้ปีญัญาหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัวา่ ‘ราคะเราละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด’้ รูช้ดัวา่ ‘โทสะเราละไดเ้ด็ดขาด ฯลฯ เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด’้ รูช้ดัวา่ ‘โมหะเราละ 

ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด’้ ภกิษุเป็นผูม้ปัีญญาหลดุพน้ไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีแ่ทงตลอดไดย้าก 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

  (ช) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรใหเ้กดิข ึน้ คอือะไร 

       คอื สญัญา๑ ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. อสภุสญัญา (ความก าหนดหมายความไมง่ามแหง่กาย) 

   ๒. มรณสญัญา (ความก าหนดหมายความตายทีจ่ะมาถงึเป็น 

       ธรรมดา) 

   ๓. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา (ความก าหนดหมายความเป็นปฏกิลู 

       ในอาหาร) 

   ๔. สพัพโลเก อนภริตสญัญา (ความก าหนดหมายความไม ่

       เพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง) 

   ๕. อนจิจสญัญา (ความก าหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) 

   ๖. อนจิเจ ทกุขสญัญา (ความก าหนดหมายความเป็นทกุขใ์น 

       ความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) 

   ๗. ทกุเข อนัตตสญัญา (ความก าหนดหมายความเป็นอนัตตาใน 

       ความเป็นทกุข)์ 

   ๘. ปหานสญัญา (ความก าหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาป- 

       ธรรมทัง้หลาย) 

   ๙. วริาคสญัญา (ความก าหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีด 

       ประณีต) 

          ๑๐. นโิรธสญัญา (ความก าหนดหมายนโิรธวา่เป็นธรรมละเอยีด 

       ประณีต) 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ 

 

  (ฌ) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ คอือะไร 

        คอื นชิชรวตัถ ุ(ธรรมทีท่ าใหเ้สือ่ม) ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ) ของผูม้สีมัมาทฏิฐ ิยอ่มเสือ่มไป คอื 

       บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉาทฏิฐ ิ

       เป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึความ 

       เจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๖/๑๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๒. มจิฉาสงักัปปะ (ด ารผิดิ) ของผูม้สีมัมาสงักัปปะ ยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉา- 

       สงักัปปะเป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่ม 

       ถงึความเจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาสงักัปปะเป็นปัจจัย 

   ๓. มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) ของผูม้สีมัมาวาจา ยอ่มเสือ่มไป คอื 

       บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉาวาจา 

       เป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึความ 

       เจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาวาจาเป็นปัจจัย 

   ๔. มจิฉากัมมันตะ (กระท าผดิ) ของผูม้สีมัมากัมมันตะ ยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉา- 

       กัมมันตะเป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่ม 

       ถงึความเจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมากัมมันตะเป็นปัจจัย 

   ๕. มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) ของผูม้สีมัมาอาชวีะ ยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉา- 

       อาชวีะเป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึ 

       ความเจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาอาชวีะเป็นปัจจัย 

   ๖. มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) ของผูม้สีมัมาวายามะ ยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉา- 

       วายามะเป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่ม 

       ถงึความเจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาวายามะเป็นปัจจัย 

   ๗. มจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ) ของผูม้สีมัมาสต ิยอ่มเสือ่มไป คอื 

       บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉาสตเิป็น 

       ปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึความ 

       เจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาสตเิป็นปัจจัย 

   ๘. มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) ของผูม้สีมัมาสมาธ ิยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉาสมาธ ิ

       เป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึความเจรญิ 

       เต็มทีเ่พราะสมัมาสมาธเิป็นปัจจัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

ธรรม ๑๐ ประการ 

   ๙. มจิฉาญาณะ (รูผ้ดิ) ของผูม้สีมัมาญาณะ ยอ่มเสือ่มไป คอื 

       บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉาญาณะ 

       เป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึความ 

       เจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาญาณะเป็นปัจจัย 

          ๑๐. มจิฉาวมิตุต ิ(หลดุพน้ผดิ) ของผูม้สีมัมาวมิตุต ิยอ่มเสือ่มไป 

       คอื บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกของบคุคลทีเ่กดิเพราะมจิฉา- 

       วมิตุตเิป็นปัจจัยยอ่มเสือ่มไป และกศุลธรรมเป็นอเนกยอ่มถงึ 

          ความเจรญิเต็มทีเ่พราะสมัมาวมิตุตเิป็นปัจจัย 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรรูย้ ิง่ 

 

  (ญ) ธรรม ๑๐ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ คอือะไร 

        คอื อเสขธรรม๑ ๑๐ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐิ๒ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๒. สมัมาสงักัปปะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๓. สมัมาวาจาทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๔. สมัมากัมมันตะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๖. สมัมาวายามะทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๗. สมัมาสตทิีเ่ป็นอเสขะ 

   ๘. สมัมาสมาธทิีเ่ป็นอเสขะ 

   ๙. สมัมาญาณะ๓ทีเ่ป็นอเสขะ 

          ๑๐. สมัมาวมิตุตทิีเ่ป็นอเสขะ 

       นี ้คอืธรรม ๑๐ ประการทีค่วรท าใหแ้จง้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๕ ในเลม่นี ้และดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๕ ในเลม่นี ้

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๔๘ หนา้ ๓๖๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย ปาฎกิวรรค [๑๑. ทสตุตรสตูร] 

วรรคนีม้ ี๑๑ พระสตูรไดแ้ก ่

  ธรรม ๑๐๐ ประการนี ้เป็นของจรงิ เป็นของแท ้แน่นอน ไมผ่ดิพลาด ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ ทีพ่ระตถาคตตรัสรูแ้ลว้โดยชอบ ดว้ยประการฉะนี้” 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของ 

ทา่นพระสารบีตุรแลว้แล 

ทสตุตรสตูรที ่๑๑ จบ 

ปาฏกิวรรค จบ 

 

วรรคนีม้ ี๑๑ พระสตูร ไดแ้ก ่

    ๑. ปาฏกิสตูร   ๒. อทุมุพรกิสตูร 

    ๓. จักกวตัตสิตูร  ๔. อัคคัญญสตูร  

    ๕. สมัปสาทนยีสตูร  ๖. ปาสาทกิสตูร 

    ๗. ลักขณสตูร   ๘. สงิคาลกสตูร 

    ๙. อาฏานาฏยิสตูร  ๑๐. สงัคตีสิตูร 

    ๑๑. ทสตุตรสตูร 

 

ปาฏกิวรรค จบ 

ทฆีนกิายท ัง้หมดม ี๓๔ สตูร จดัเป็น ๓ วรรค 

 

จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๑ สตุตันตปิฎกที ่๐๓ ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๑ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 11    

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 ้
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