
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๓ สตุตันตปิฎกที ่๐๕ มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณัณาสก ์

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. คหปตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยคหบด ี

๑. กนัทรกสูตร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่กนัทรกะ 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่กลส้ระโบกขรณีชือ่คัคครา เขตกรงุจัมปา๒ 

พรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่ครัง้นัน้แล บตุรของควาญชา้งชือ่เปสสะและปรพิาชก 

ชือ่กันทรกะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ นายเปสสะบตุรของควาญชา้ง 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๓ สว่นกันทรกปรพิาชกไดส้นทนา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นีห้มายถงึพระอานนท ์

๒ กรงุจมัปา เป็นพระนครทีน่่ารืน่รมย ์เพราะมตีน้จัมปา(จ าปา) ๕ ส ีมดีอกหอม ขึน้อยูห่นาแน่นตามรมิสระ 

   โบกขรณี ซึง่มอียูท่ั่วไปในพระนครนัน้ ณ ทีไ่มไ่กลจากพระนครมสีระโบกขรณีอยูส่ระหนึง่มชีือ่วา่คัครา ทีม่ ี

   ชือ่เชน่นัน้ก็เพราะพระมเหสพีระนามวา่คัครา ทรงใหขุ้ดไว ้(ม.ม.อ. ๒/๑/๑) 

๓ ทีส่มควร (เอกมนฺต ) ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่หมาะสม คอื เวน้โทษการน่ัง ๖ ประการ ไดแ้ก ่(๑) ไกลเกนิไป 

   (๒) ใกลเ้กนิไป (๓) อยูเ่หนอืลม (๔) สงูเกนิไป (๕) อยูต่รงหนา้เกนิไป (๖) อยูข่า้งหลังเกนิไป (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๑๖/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร แลว้เหลยีวดู 

ภกิษุสงฆผ์ูน่ั้งนิง่เงยีบอยู่๑ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพยีงเทา่นี ้ทา่น 

พระโคดมก็ชือ่วา่แนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบแลว้ ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ก็ทรงแนะน าให ้

ภกิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบเป็นอยา่งยิง่ไดถ้งึเพยีงนี ้เหมอืนทา่นพระโคดมทรงแนะน าให ้

ภกิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบอยูใ่นบัดนี้ 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลาย 

ในอนาคตกาล ก็จักทรงแนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบเป็นอยา่งยิง่ไดถ้งึเพยีงนี้ 

เหมอืนทา่นพระโคดมทรงแนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบอยู่ในบัดนี”้ 

มนษุยม์ปีากกบัใจไมต่รงกนั 

  [๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ กันทรกะ ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ กันทรกะ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล 

ก็ทรงแนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบเป็นอยา่งยิง่ไดถ้งึเพยีงนี ้เหมอืนเราแนะน าให ้

ภกิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบอยูใ่นบัดนี ้แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอนาคตกาล ก็จักทรงแนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบเป็นอยา่งยิง่ไดถ้งึ 

เพยีงนี ้เหมอืนเราแนะน าใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิัตชิอบอยูใ่นบัดนี้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ น ัง่น ิง่เงยีบอยู ่หมายถงึการน่ังดว้ยอาการส ารวมกาย วาจา และใจ ดว้ยความเคารพพระผูม้พีระภาค 

   ประการหนึง่ ดว้ยความทีไ่ดรั้บการศกึษามาแลว้อยา่งดปีระการหนึง่ ภกิษุทกุรปูส ารวมกายไมโ่ยกไหว 

   ไมค่ะนองมอืและเทา้ ส ารวมวาจา ไมพ่ดูคุย ไมก่ระแอมไอ และส ารวมใจไมฟุ่้ งซา่น เปรยีบเหมอืนเสาเขือ่น 

   ทีฝั่งไวอ้ยา่งด ีและเปรยีบเหมอืนมหาสมทุรทีป่ราศจากลม (ม.ม.อ. ๒/๑/๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

  จรงิอยู ่กันทรกะ ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุจ านวนมากผูเ้ป็นอรหันตขณีาสพ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ท ากจิทีค่วรท า๒เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชน์ 

ตนโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๓หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ อนึง่ ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ยังมภีกิษุอกีจ านวนมากผูย้ังเป็นเสขบคุคล๔ มปีกตสิงบ มคีวามเป็นอยูส่งบ มปัีญญา 

มคีวามเป็นอยูด่ว้ยปัญญา เธอเหลา่นัน้มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่) และโทมนัส(ความ 

       ทกุขใ์จ) ในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิ 

   ทีจ่ะตอ้งท าเพือ่ตนเอง แตยั่งมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู่ ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยน์ี ้ไดช้ือ่วา่อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๒ ท ากจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตเุกดิแหง่ทกุข ์การท า 

   ใหแ้จง้ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๓ ส ิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หมายถงึสังโยชน ์๑๐ ประการ คอื (๑) กามราคะ (๒) ปฏฆิะ (๓) มานะ (๔) ทฏิฐ ิ

   (๕) วจิกิจิฉา (๖) สลัีพพตปรามาส (๗) ภวราคะ (๘) อสิสา (๙) มัจฉรยิะ (๑๐) อวชิชา สังโยชนเ์หล่านี ้

   เรยีกวา่ ภวสังโยชน ์เพราะผกูพันหมูส่ัตวไ์วใ้นภพนอ้ยภพใหญ่ (ม.ม.ูอ. ๑/๘/๔๗) 

๔ เสขบคุคล หมายถงึบคุคลผูท้ียั่งตอ้งศกึษา ๓ จ าพวก ไดแ้ก ่พระโสดาบัน พระสกทาคาม ีและพระอนาคาม ี

   ผูยั้งตอ้งฝึกอบรมในไตรสกิขา คอื (๑)อธสิลีสกิขา ฝึกอบรมในเรือ่งศลี (๒)อธจิติตสกิขา ฝึกอบรมในเรือ่งจติ 

   (สมาธ)ิ (๓)อธปิญัญาสกิขา ฝึกอบรมในเรือ่งปัญญา (ม.ม.ูอ. ๑/๗/๔๔, องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๘๖/๓๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

  [๓] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นายเปสสะบตุรของควาญชา้งได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวด้แีลว้เพือ่ความหมดจดของสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่ง 

โสกะ(ความเศรา้โศก) และปรเิทวะ(ความคร ่าครวญ) เพือ่ดับทกุข(์ความทกุขก์าย) 

และโทมนัส(ความทกุขใ์จ) เพือ่บรรลญุายธรรม๑ เพือ่ท าใหแ้จง้พระนพิพาน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีจ่รงิ แมข้า้พระองคทั์ง้หลายเป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ผา้ขาว 

ก็มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีอ้ยูไ่ดต้ามกาลทีส่มควร ขอประทานวโรกาส 

ขา้พระองคทั์ง้หลายพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

โทมนัสในโลกได ้

  พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพยีงเทา่นี ้พระผูม้ ี

พระภาคก็ชือ่วา่ทรงทราบประโยชน ์และสิง่ทีม่ใิชป่ระโยชนข์องสตัวทั์ง้หลาย ในเมือ่ 

คนรกโลก คนเดนคน คนเจา้เลห่ย์ังมอียูอ่ยา่งนี ้เป็นความจรงิทีค่นสอนยาก 

สตัวเ์ลีย้งฝึกงา่ย เพราะขา้พระองคส์ามารถใหช้า้งทีฝึ่กแลว้ท าตามได ้เชน่ ใหเ้ดนิไป 

เดนิมาในระหวา่งกรงุจัมปาก็ได ้ใหท้ าอาการตา่ง ๆ คอื ยกชขูาหนา้ทัง้ ๒ กลิง้ 

คูเ้ขา่ ยอ่ตัวไดท้กุอยา่ง แตเ่หลา่ชน คอื ทาสก็ด ีคนรับใชก็้ด ีคนงานก็ดขีอง 

ขา้พระองค ์ท าอยา่งหนึง่ พดูอยา่งหนึง่ คดิอกีอยา่งหนึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพยีงเทา่นี ้พระผูม้พีระภาคก็ชือ่วา่ทรงทราบ 

ประโยชนแ์ละสิง่ทีม่ใิชป่ระโยชนข์องสตัวทั์ง้หลาย ในเมือ่คนรกโลก คนเดนคน 

คนเจา้เลห่ย์ังมอียูอ่ยา่งนี ้เป็นความจรงิทีค่นสอนยาก สตัวเ์ลีย้งฝึกงา่ย”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญายธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมคอือรยิมรรค (ส .ม.อ. ๓/๒๑-๓๐/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

บคุคล ๔ ประเภท 

  [๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ เปสสะ ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

เปสสะ คนสอนยาก สตัวเ์ลีย้งฝึกงา่ย บคุคล ๔ ประเภท๑นี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ ประเภท ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   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 ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

       เดอืดรอ้น 

  บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้นนัน้ เป็นผูไ้มห่วิ๒ดับรอ้น 

เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน 

  เปสสะ บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนี ้ทา่นชอบใจบคุคลประเภทไหนเลา่” 

  นายเปสสะบตุรของควาญชา้งกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

ไมช่อบใจบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

ขา้พระองคไ์มช่อบใจบคุคลผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ 

ใหเ้ดอืดรอ้น ขา้พระองคไ์มช่อบใจบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการ 

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๙๘/๓๐๓-๓๐๔, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๔-๑๗๗/๒๐๖-๒๐๙ 

๒ เป็นผูไ้มห่วิ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นผูไ้มม่ตีัณหา เพราะตัณหาทา่นเรยีกวา่ ความหวิ (ม.ม.อ. ๒/๔/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

เดอืดรอ้น ขา้พระองคช์อบใจบคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการ 

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ 

ใหเ้ดอืดรอ้น (เพราะ)บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้นนัน้ เป็นผู ้

ไมห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน” 

  [๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เปสสะ เพราะเหตไุรเลา่ ทา่นจงึไมช่อบใจ 

บคุคล ๓ ประเภทนี”้ 

  นายเปสสะบตุรของควาญชา้งกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคล 

ผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น ชือ่วา่ท าตนซึง่รักสขุ 

เกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พระองคจ์งึไมช่อบใจบคุคลนี้ 

บคุคลผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ชือ่วา่ท า 

ผูอ้ืน่ซ ึง่รักสขุเกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พระองคจ์งึไมช่อบ 

ใจบคุคลนี ้สว่นบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ชือ่วา่ 

ท าตนและผูอ้ ืน่ซ ึง่รักสขุเกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พระองค ์

จงึไมช่อบใจบคุคลนี ้บคุคลใดไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตน 

ใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น บคุคลนัน้ชือ่วา่ไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ 

ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน เพราะเหตนุี ้ขา้พระองค ์

จงึชอบใจบคุคลนี ้เอาเถดิ บัดนี ้ขา้พระองคข์อทลูลากลับ เพราะมกีจิ มหีนา้ทีท่ีจ่ะ 

ตอ้งท าอกีมาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เปสสะ เธอจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  จากนัน้ นายเปสสะบตุรของควาญชา้งชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

แลว้ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

  [๖] ครัง้นัน้ เมือ่นายเปสสะบตุรของควาญชา้งจากไปไมน่าน พระผูม้พีระภาค 

ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย นายเปสสะบตุรของควาญชา้ง 

เป็นคนเฉลยีวฉลาด๑ มปัีญญามาก๒ ถา้นายเปสสะบตุรของควาญชา้งจะพงึน่ังสกัครู ่

เพยีงชัว่เวลาทีเ่ราจ าแนกบคุคล ๔ ประเภทนีโ้ดยพสิดาร ก็จักไดรั้บประโยชนอ์ัน 

ใหญห่ลวง๓ แตถ่งึจะฟังโดยสงัเขปเพยีงเทา่นี ้นายเปสสะบตุรของควาญชา้งก็ยังได ้

รับประโยชนอ์ันใหญห่ลวง” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลทีส่มควร 

ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาลทีส่มควร ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงจ าแนกบคุคล 

๔ ประเภทนีโ้ดยพสิดาร ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๗] “บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

เป็นอยา่งไร 

   คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื 

เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บอาหารทีเ่ขา 

แบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท าเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บอาหารจาก 

ปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไมรั่บอาหาร 

ครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลังบรโิภค 

ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บอาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไมรั่บอาหาร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เฉลยีวฉลาด หมายถงึฉลาดในการบ าเพ็ญสตปัิฏฐาน ๔ ประการ (ม.ม.อ. ๒/๖/๗) 

๒ มปีญัญามาก หมายถงึมปัีญญามาก เพราะประกอบดว้ยปัญญาทีก่ าหนดทรงจ าสตปัิฏฐาน ๔ ประการนัน้ 

   (ม.ม.อ. ๒/๖/๗) 

๓ ประโยชนอ์นัใหญห่ลวง ในทีน่ี้หมายถงึโสดาปัตตผิล (ม.ม.อ. ๒/๖/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

ของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในทีเ่ลีย้งสนัุข 

ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวันไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ ไมด่ืม่สรุา 

ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง รับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพีดว้ยขา้วค าเดยีว 

รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง 

ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๑ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารใน 

ถาดนอ้ย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไว ้

คา้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๒ วนั ฯลฯ กนิอาหารทีเ่ก็บไว ้

คา้งคนื ๗ วัน ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้อยู ่ดว้ยประการอยา่งนี้ 

เขาเป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร 

กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิร าเป็นอาหาร กนิขา้วตังเป็น 

อาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหงา้ 

และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพี เขานุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน 

นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนังเสอื นุ่งหม่หนังเสอื 

มเีล็บ นุ่งหม่ผา้คากรอง นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่ผา้ 

กัมพลผมมนุษย ์นุ่งหม่ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ ถอนผมและหนวด 

คอืถอืการถอนผมและหนวด ยนือยา่งเดยีวไมย่อมน่ัง เดนิกระโหยง่ คอืถอืการเดนิ 

กระโหยง่(เหยยีบพืน้ไมเ่ต็มเทา้) นอนบนหนาม คอืถอืการนอนบนหนาม อาบน ้า 

วนัละ ๓ ครัง้ คอื ถอืการลงอาบน ้า๑ ถอืการยา่งและอบกายหลายรปูแบบอยู ่

ดว้ยประการอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการ 

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

  [๘] บคุคลเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

         คอื บคุคลบางคนในโลกนีฆ้า่แพะ ฆา่สกุร ฆา่นก ฆา่เนือ้(เลีย้งชพี) เป็นคนโหดเหีย้ม 

เป็นคนฆา่ปลา เป็นโจร เป็นคนฆา่โจร เป็นคนฆา่โค เป็นคนคมุเรอืนจ า หรอืบาง 

พวกเป็นผูท้ าการทารณุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๓๙๔-๓๙๖/๑๖๔-๑๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบใน 

การท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

  [๙] บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็น 

อยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๑แลว้ก็ด ี

เป็นพราหมณมหาศาลก็ด ีพระราชานัน้โปรดใหส้รา้งโรงบชูายัญหลังใหม ่ทางดา้น 

ทศิตะวนัออกแหง่พระนคร ปลงพระเกศาและพระมสัส ุทรงนุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ 

ทรงทาพระวรกายดว้ยเนยใสและน ้ามัน ทรงเกาพระปฤษฎางคด์ว้ยเขามฤค เขา้ไป 

ยังโรงบชูายัญหลังใหมพ่รอ้มดว้ยพระมเหสแีละพราหมณ์ปโุรหติ บรรทมบนพืน้หญา้ 

เขยีวขจ ีมไิดล้าดดว้ยเครือ่งปลูาด ด ารงพระชนมอ์ยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๑ แหง่โค 

แมล่กูออ่นทีม่อียูต่ัวเดยีว พระมเหสดี ารงพระชนมอ์ยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๒ พราหมณ์ 

ปโุรหติด ารงชวีติอยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๓ ทรงบชูาไฟดว้ยน ้านมเตา้ที ่๔ ลกูโคม ี

ชวีติอยูด่ว้ยน ้านมทีเ่หลอื พระราชารับสัง่อยา่งนีว้า่ ‘จงฆา่โคตัวผูป้ระมาณเทา่นี้ 

บชูายัญ จงฆา่ลกูโคตัวผูป้ระมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่ลกูโคตัวเมยีประมาณเทา่นี ้

บชูายัญ จงฆา่แพะประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่แกะประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ (จงฆา่มา้ 

ประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ) จงตัดตน้ไมป้ระมาณเทา่นีเ้พือ่ท าเสาบชูายัญ จงเกีย่วหญา้ 

ประมาณเทา่นีเ้พือ่ลาดพืน้’ เหลา่ชนผูเ้ป็นทาสก็ด ีเป็นคนรับใชก็้ด ีเป็นคนงานก็ด ี

ของพระราชานัน้ ถกูอาชญาคกุคาม ถกูภัยคกุคาม มนี ้าตานองหนา้ รอ้งไหไ้ป 

ท างานไป 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการ 

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มรูธาภเิษก หมายถงึการรดน ้าศักดิส์ทิธิเ์หนอืพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืงานพระราชพธิ ี(ม.ม.อ. ๒/๙/๘) 

 

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



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

พระพทุธคณุ 

  [๑๐] บคุคลเป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าตน 

ใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ 

ใหเ้ดอืดรอ้น เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ 

ดบัรอ้น เย็นใจ มตีนอนัประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปจัจุบนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตถาคต๑อบุัตขิ ึน้มาในโลกนีเ้ป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๒ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง 

ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

ผูม้พีระภาค๓ ตถาคตรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต ในทีน่ีห้มายถงึพระผูม้พีระภาค บัณฑติเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ เพราะเหต ุ๘ ประการ คอื (๑) เพราะ 

   เสด็จมาแลว้อยา่งนัน้ (๒) เพราะเสด็จไปแลว้อยา่งนัน้ (๓) เพราะเสด็จมาสูลั่กษณะอันแทจ้รงิ (๔) เพราะ 

   ตรัสรูธ้รรมทีแ่ทต้ามความเป็นจรงิ (๕) เพราะทรงเห็นจรงิ (๖) เพราะตรัสวาจาจรงิ (๗) เพราะทรงท าจรงิ 

   (๘) เพราะทรงครอบง า (ผูท้ีย่ดึถอืลัทธอิืน่ทัง้หมดในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก) (ม.ม.ูอ. ๑/๑๒/๕๐) 

๒ ชือ่วา่ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ วชิชา ไดแ้ก ่วชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนี ้วชิชา ๓ คอื 

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ต(ิตาย)และอบัุต(ิเกดิ) 

   ของสัตว ์(๓) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ ญาณทีเ่ป็น 

   วปัิสสนา (๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง ๆ (๔) ทพิพโสต หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิ- 

   ญาณ รูจั้กก าหนดจติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์

   หรอืเรยีกวา่จุตปูปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสัมปทา 

   ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสังวร การส ารวมอนิทรยี ์(๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผูรู้จั้ก 

   ประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา 

   (๖) มหีริ ิ(๗) มโีอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิั่นคง 

   (๑๑) มปัีญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตตุถฌาน (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘) 

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

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

   ตามตอ้งการและความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคลายตัณหา 

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

   เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ดว้ยตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ๑ 

ประกาศพรหมจรรย์๒พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น คหบด ี

บตุรคหบด ีหรอือนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง) ในตระกลูใดตระกลูหนึง่ ไดส้ดับธรรม 

นัน้แลว้ เกดิศรัทธาในตถาคต เมือ่มศีรัทธายอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็น 

เรือ่งอดึอัด๓ เป็นทางมาแหง่ธลุี๔ การบวชเป็นทางปลอดโปรง่๕ การทีผู่ค้รองเรอืนจะ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขข์ดัไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ี

เราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ 

ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและหนวด 

นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้หมายถงึศลี ธรรมมคีวามงามในทา่มกลางหมายถงึอรยิมรรค และธรรมมคีวาม 

   งามในทีส่ดุหมายถงึพระนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๐/๑๕๙) 

๒ พรหมจรรย ์หมายถงึความประพฤตปิระเสรฐิ มนัีย ๑๒ ประการ คอื (๑) ทาน การให ้(๒) ไวยาวัจจะ 

   การขวนขวายชว่ยเหลอื (๓) ปัญจสกิขาบท ศลีหา้ (๔) พรหมวหิาร การประพฤตพิรหมวหิาร (๕) ธรรม- 

   เทศนา (๖) เมถนุวริัต ิการงดเวน้จากการเสพเมถนุ (๗) สทารสันโดษ ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน 

   (๘) อโุปสถังคะ องคอ์โุบสถ (๙) อรยิมรรค ทางอันประเสรฐิ (๑๐) ศาสนาทีร่วมไตรสกิขา (๑๑) อัธยาศัย 

   (๑๒) วริยิะ ความเพยีร แต่ในทีน่ีห้มายถงึเมถนุวริัต ิ(ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๘๙/๑๖๐) 

๓ การอยูค่รองเรอืนชือ่วา่เป็นเรือ่งอดึอัด เพราะไมม่เีวลาวา่งเพือ่จะท ากศุลกรรม แมเ้รอืนจะมเีนือ้ทีก่วา้งขวางถงึ 

   ๖๐ ศอก มบีรเิวณภายในบา้นตัง้ ๑๐๐ โยชน ์มคีนอยูอ่าศัยเพยีง ๒ คนคอืสามภีรรยา ก็ยังถอืว่าอดึอัด 

   เพราะมคีวามหว่งกังวลกันและกัน (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๑/๑๖๓) 

๔ ชือ่วา่เป็นทางแหง่ธุล ีเพราะเป็นทีเ่กดิและเป็นทีต่ัง้แหง่กเิลสอันท าจติใหเ้ศรา้หมอง เชน่ราคะเป็นตน้(ท.ีส.ีอ 

   ๑/๑๙๑/๑๖๓) 

๕ นักบวชแมจ้ะอยูใ่นเรอืนยอด ปราสาทแกว้และเทพวมิาน ซึง่มปีระตหูนา้ตา่งปิดมดิชดิ ก็ยังถอืวา่ปลอดโปรง่ 

   เพราะนักบวชไมม่คีวามยดึตดิในสิง่ใด ๆ เลย (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๑/๑๖๓) 

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ๑ 

  [๑๑] เขาเมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพี๒ของภกิษุ 

ทัง้หลาย คอื 

   ๑. ละ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ มคีวาม 

       ละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้รับเอาแต ่

       ของทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่องทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู ่

   ๓. ละ พฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย์๓ 

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๔ อันเป็นกจิของชาวบา้น 

   ๔. ละ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์

       มถีอ้ยค าเป็นหลักเชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ป 

       บอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความจากฝ่ายโนน้แลว้ไมม่า 

       บอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคนที ่

       ปรองดองกัน ชืน่ชมยนิด ีเพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแตถ่อ้ยค า 

       ทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๙๔-๒๔๘/๖๕-๘๔ 

๒ สกิขา หมายถงึไตรสกิขา คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา แตใ่นทีน่ีห้มายถงึ อธสิลีสกิขา 

   สาชพี หมายถงึสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิ าหรับภกิษุผูอ้ยูร่ว่มกัน ผูด้ าเนนิชวีติรว่มกัน 

   มคีวามประพฤตเิสมอกัน (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๒/๑๑๓) และดู ว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๕/๓๓, องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๙๙/๒๓๕ 

๓ พรหมจรรย ์มคีวามหมายหลายนัย ในทีน่ีห้มายถงึเมถนุวริัต ิหรอืการงดเวน้จากเมถนุธรรม (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๘๙/๑๖๐) 

๔ เมถนุธรรม หมายถงึการรว่มประเวณี การเสพสังวาส กลา่วคอื การเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของ 

   ชาวบา้น มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่ับ เป็นการกระท าของคนทีเ่ป็นคู่ ๆ (ว.ิมหา. (แปล) 

   ๑/๕๕/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

   ๖. ละ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ น่ารัก 

       จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ 

   ๗. ละ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ พดูองิ 

       ประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีีอ่า้งองิ 

       มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

   ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๑ และภตูคาม๒ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล๓ 

          ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่ที ่

       เป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้

       ของหอมและเครือ่งประทนิผวิ อันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๔ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พชืคาม หมายถงึพชืพันธุจ์ าพวกทีถ่กูพรากจากทีแ่ลว้ ยังสามารถงอกขึน้ไดอ้กี (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๓/๑๑๖, 

   ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘) 

๒ ภตูคาม หมายถงึของเขยีว หรอืพชืพันธุอ์ันเกดิอยูก่ับที ่ม ี๕ ชนดิ คอื ทีเ่กดิจากเหงา้ เชน่ กระชาย, 

   เกดิจากตน้ เชน่ โพธิ,์ เกดิจากตา เชน่ ออ้ย. เกดิจากยอด เชน่ ผักช.ี เกดิจากเมล็ด เชน่ ขา้ว (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๙๓/๑๑๖, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘) 

๓ เวลาวกิาล คอื เวลาทีห่า้มไวเ้ฉพาะแตล่ะเรือ่ง เวลาวกิาลในทีน่ีห้มายถงึผดิเวลาทีก่ าหนดไว ้คอืตัง้แต่ 

   หลังเทีย่งวัน จนถงึเวลาอรณุขึน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๓/๑๑๖, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๐/๗๕) 

๔ ธญัญาหารดบิ หมายถงึธัญชาตทิีม่เีมล็ดมเีปลอืกสมบรูณ์พรอ้มทีจ่ะงอกขึน้ได ้เชน่ ขา้วเปลอืก (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๐/๗๕) อกีนัยหนึง่ หมายถงึธัญชาต ิ๗ ชนดิ คอื (๑) ขา้วสาล ี(๒) ขา้วเปลอืก (๓) ขา้วเหนยีว 

   (๔) ขา้วละมาน (๕) ขา้วฟ่าง (๖) ลกูเดอืย (๗) หญา้กับแก ้(ม.มู.อ. ๒/๒๙๓/๑๑๗) 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

          ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

          ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

          ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

          ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

          ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

          ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

          ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวน ไร ่นาและทีด่นิ 

          ๒๒. เวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

          ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้การขาย 

          ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่งตวงวดั 

          ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

          ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว การ 

       ปลน้ และการขูก่รรโชก 

  ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป 

ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ แมฉั้นใด ภกิษุ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง 

จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธน์ีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุ 

อันปราศจากโทษในภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

การส ารวมอนิทรยี ์

  [๑๒] ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางห ู... 

  ดมกลิน่ทางจมกู ... 

  ลิม้รสทางลิน้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

  รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยความส ารวม 

อรยิอนิทรยีสงัวรนี ้ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนกับกเิลสในภายใน 

  ภกิษุนัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน การดืม่ 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รวบถอื (อนมิตฺิตคฺคาห ีมองภาพดา้นเดยีว) คอื มองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญงิหรอืชาย เห็นว่ารปูสวย 

   เสยีงไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่ม เป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ 

   (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/ ๔๕๖-๔๕๗) 

๒ แยกถอื (อนุพฺยญฺชนคฺคาห ีมองภาพ ๒ ดา้น) คอื มองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไปดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ 

   เห็นมอื เทา้ ว่าสวยหรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ยแลขวา ว่าน่ารักหรอื 

   ไมน่่ารัก ถา้เห็นวา่สวยน่ารักก็เกดิอฏิฐารมณ์ ถา้เห็นวา่ไมส่วยไมน่่ารักก็เกดิอนฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีไ่มน่่า 

   ปรารถนา) (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

การละนวิรณ์ 

  [๑๓] ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิสต-ิ 

สมัปชญัญะนีแ้ลว้พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา 

ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหาร 

เสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตเิฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา (ความ 

เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่) ในโลก มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิ ์

จากอภชิฌา ละพยาบาทและความมุง่รา้ย มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลู 

สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากพยาบาทและความมุง่รา้ย ละถนีมทิธะ (ความ 

หดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระ 

จติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและความร าคาญใจ) เป็นผู ้

ไมฟุ่้งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธจัจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา 

(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิ ์

จากวจิกิจิฉา 

ฌาน ๔ 

  ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ เป็นเครือ่ง 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะ 

ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

  เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

  เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น บรรลจุตตุถฌาน 

ทีไ่มม่ทีกุขแ์ละไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

 

วชิชา ๓ 

  [๑๔] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ 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 

มากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๒เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เราม ี

ชือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ 

จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ 

เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี้ 

  [๑๕] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสเพยีงดงัเนนิ (อังคณะ) หมายถงึกเิลสเพยีงดังเนนิ คอื ราคะ โทสะ โมหะ มลทนิหรอืเปือกตม ในที ่

   บางแหง่ หมายถงึพืน้ทีเ่ป็นเนนิตามทีพ่ดูกันวา่เนนิโพธิ ์เนนิเจดยี ์เป็นตน้ แตใ่นทีน่ี้ ทา่นพระสารบีุตร 

   ประสงคเ์อากเิลสอยา่งเผ็ดรอ้นนานัปการวา่ กเิลสเพยีงดังเนนิ (ม.ม.ูอ. ๑/๕๗/๑๕๑) 

๒ สงัวฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเสือ่ม คอืชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังพนิาศ ววิฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเจรญิ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑. กันทรกสตูร 

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรม อยา่งนีแ้ล 

  [๑๖] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ๒ นี้อาสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๓ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๔ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป๕’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชือ่วา่ อบาย เพราะปราศจากความงอกงาม กลา่วคอืความเจรญิหรอืความสขุ ชือ่วา่ ทคุต ิเพราะเป็นคต ิ

   คอืเป็นทีตั่ง้แหง่ความทกุข ์ชือ่ว่า วนิบิาต เพราะเป็นสถานทีต่กไปของหมูส่ัตวท์ีท่ าความชัว่ ชือ่ว่า นรก 

   เพราะปราศจากความยนิด ีเหตเุป็นทีไ่มม่คีวามสบายใจ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๓/๓๕๘) 

๒ อาสวะ หมายถงึกเิลสทีห่มักหมมหรอืดองอยูใ่นสันดาน ไหลซมึซาบไปยอ้มจติเมือ่ประสบอารมณ์ตา่ง ๆ 

   ม ี๔ อย่าง คอื (๑) กามาสวะ อาสวะคอืกาม (๒) ภวาสวะ อาสวะคอืภพ (๓) ทฏิฐาสวะ อาสวะคอืทฏิฐ ิ

   (๔) อวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา (ตามนัย อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๔๓๗/๕๘๖-๕๘๗) แตพ่ระสตูรจัดเป็น ๓ 

   เพราะสงเคราะหท์ฏิฐาสวะเขา้ในภวาสวะ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔/๖๘) 

๓-๔ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓ ในเลม่นี้ 

๕ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมดสิน้ 

   แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพุทธศาสนาถอืวา่ การบรรลอุรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/ 

   ๑๓๘, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๒. อัฏฐกนาครสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบ 

ในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการ 

ท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น จงึเป็นผูไ้มห่วิ 

ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปัจจบุนั” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

กนัทรกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อฏัฐกนาครสูตร 

วา่ดว้ยธรรมเทศนาทีอ่ฏัฐกนคร 

  [๑๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ เวฬวุคาม เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้แล 

คหบดชีาวอัฏฐกนครชือ่ทสมะ ไดเ้ดนิทางไปถงึเมอืงปาตลบีตุรดว้ยกจิทีต่อ้งท า 

บางอยา่ง ครัง้นัน้แล ทสมคหบดชีาวอัฏฐกนครไดเ้ขา้ไปพบภกิษุรปูหนึง่ทีก่กุกฏุาราม 

ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามภกิษุนัน้วา่ “ทา่นขอรับ บัดนี ้ทา่นพระอานนท ์

อยูท่ีไ่หน ขา้พเจา้ตอ้งการจะพบทา่น” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “คหบด ีทา่นพระอานนทน์ีอ้ยู ่ณ เวฬวุคาม เขตกรงุเวสาล”ี 

  ครัง้นัน้ ทสมคหบดชีาวอัฏฐกนครท ากจิทีค่วรท าในเมอืงปาตลบีตุรเสร็จแลว้ 

ไดเ้ขา้ไปพบทา่นพระอานนทถ์งึเวฬวุคาม เขตกรงุเวสาล ีไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทว์า่ 

  [๑๘] “ทา่นอานนท ์ธรรมอันเป็นเอกซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติทีย่ังไมห่ลดุพน้ 

เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมส่ ิน้ไป และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษม 

จากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับของภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวช้อบแลว้ มอียูห่รอืไมห่นอ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๒. อัฏฐกนาครสตูร 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “คหบด ีธรรมอันเป็นเอกซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติ 

ทีย่ังไมห่ลดุพน้ เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมส่ ิน้ไป และเป็นที ่

บรรลธุรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับของภกิษุผู ้

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวช้อบแลว้ มอียู”่ 

  ทสมคหบดถีามวา่ “ทา่นอานนท ์ธรรมอันเป็นเอกซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติ 

ทีย่ังไมห่ลดุพน้ เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมส่ ิน้ไป และเป็นที ่

บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับของภกิษุ 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวช้อบแลว้ เป็นอยา่งไร” 

รปูฌาน ๔ 

  [๑๙] ท่านพระอานนทต์อบวา่ “คหบด ีภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจาก 

วเิวกอยู ่ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมแ้ตป่ฐมฌานนีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ 

สิง่ใดสิง่หนึง่ทีถ่กูปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ 

ด ารงอยูใ่นธรรม๑นัน้แลว้ ยอ่มถงึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย หากยังไมถ่งึความ 

สิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ก็จะเป็นโอปปาตกิะ๒ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน์๓(สงัโยชน ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสมถะและวปัิสสนา (ม.ม.อ. ๒/๑๙/๑๐) 

๒ โอปปาตกิะ ในทีน่ีห้มายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพไว ้

   เชน่ เทวดาและสัตวน์รกเป็นตน้ (เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๑/๑๗๑/๑๔๙) แต่ในทีน่ีห้มายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิใน 

   สทุธาวาส (ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิุทธิ)์ ๕ ชัน้ มชีัน้อวหิาเป็นตน้ แลว้ด ารงภาวะอยูใ่นชัน้นัน้ ๆ ปรนิพิพาน 

   สิน้กเิลสในสทุธาวาสน่ันเอง ไมก่ลับมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗-๘๘/๒๔๒-๒๔๓) 

๓ โอรมัภาคยิสงัโยชน ์หมายถงึสังโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ ประการ [คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิความเห็นว่าเป็นอัตตา 

   (๒) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมั่นศลีและวัตร (๔) กามราคะ ความตดิใจ 

   ในกามคณุ (๕)ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ อันเป็นเหตใุหเ้กดิในกามภพ] (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๕/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๒. อัฏฐกนาครสตูร 

เบือ้งต า่) ๕ ประการสิน้ไป ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิในธรรมนัน้ ๆ จักปรนิพิพาน 

ในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  คหบด ีธรรมอันเป็นเอกแมน้ีแ้ล ซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติทีย่ังไมห่ลดุพน้ 

เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมส่ ิน้ไป และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดน 

เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดบัของภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวช้อบแลว้ (๑) 

  [๒๐] คหบด ีอกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลุ 

ทตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมแ้ตท่ตุยิฌานนีแ้ล 

ก็ถกูปรงุแตง่แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ’ (๒) 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุบรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุ 

นัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดงันีว้า่ ‘แมแ้ตต่ตยิฌานนีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ ฯลฯ และ 

เป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ (๓) 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมแ้ต ่

จตตุถฌานนีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษมจาก 

โยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ (๔) 

อปัปมญัญา ๔ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัว 

ทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ๑ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมเ้มตตา- 

เจโตวมิตุตนิีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ ก็ส ิง่ใดสิง่หนึง่ทีถ่กูปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญช่ัน้รปูาวจรและชัน้อรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่กเิกสได ้

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๒. อัฏฐกนาครสตูร 

มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ด ารงอยูใ่นธรรมนัน้แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรล ุ

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ (๕) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุมอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุ 

หมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมอ้เุบกขา- 

เจโตวมิตุตนิีก็้ถกูปรงุแตง่แลว้ ก็ส ิง่ใดสิง่หนึง่ทีถ่กูปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง 

มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ด ารงอยูใ่นธรรมนัน้แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรล ุ

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ (๖-๗-๘) 

อรปูฌาน ๓ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศ 

หาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดงันีว้า่ ‘แมอ้ากาสานัญจายตนฌาน 

นีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ สิง่ใดสิง่หนึง่ทีถ่กูปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามดับไป 

เป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ด ารงอยูใ่นธรรมนัน้แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดน 

เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดบั (๙) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ ภกิษุนัน้ยอ่ม 

เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘แมว้ญิญาณัญจายตนฌานนีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ สิง่ใดสิง่หนึง่ 

ทีถ่กูปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ด ารงอยูใ่น 

ธรรมนัน้แลว้ ฯลฯ และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับ (๑๐) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๒. อัฏฐกนาครสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์ชดั 

ดังนีว้า่ ‘แมอ้ากญิจัญญายตนฌานนีแ้ลก็ถกูปรงุแตง่แลว้ ก็ส ิง่ใดสิง่หนึง่ทีถ่กู 

ปรงุแตง่แลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ภกิษุนัน้ด ารงอยูใ่นธรรม 

นัน้แลว้ ยอ่มบรรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย หากยังไมบ่รรลคุวามสิน้ไป 

แหง่อาสวะทัง้หลาย ก็จะเป็นโอปปาตกิะเพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิในธรรมนัน้ ๆ จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจาก 

โลกนัน้อกี 

  คหบด ีธรรมอันเป็นเอกแมน้ีแ้ล ซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติทีย่ังไมห่ลดุพน้ 

เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมส่ ิน้ไป และเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็น 

แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ทีย่ังไมบ่รรลโุดยล าดับของภกิษุผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวช้อบแลว้'' (๑๑) 

ทสมคหบดเีลือ่มใสทา่นพระอานนท ์

  [๒๑] เมือ่ทา่นพระอานนทก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทสมคหบดชีาวอัฏฐกนครจงึ 

กลา่ววา่ 

  “ทา่นอานนท ์ขา้พเจา้เมือ่แสวงหาประตอูมตธรรมประตเูดยีวไดรั้บประต ู

อมตธรรม ๑๑ ประตคูราวเดยีวกัน เปรยีบเหมอืนบรุษุแสวงหาแหลง่ขมุทรัพย ์

ขมุเดยีว พงึพบแหลง่ขมุทรัพย ์๑๑ ขมุคราวเดยีวกัน ขา้พเจา้จักสามารถท าตน 

ใหป้ลอดภัยไดโ้ดยประตอูมตธรรม ๑๑ ประตนูีป้ระตใูดประตหูนึง่ เปรยีบเหมอืน 

บรุษุมเีรอืน ๑๑ ประต ูเมือ่เรอืนนัน้ถกูไฟไหม ้บรุษุนัน้สามารถท าตนใหป้ลอดภัย 

ไดโ้ดยประตใูดประตหูนึง่ 

  ทา่นอานนท ์ธรรมดาอัญเดยีรถยีเ์หลา่นีย้ังแสวงหาทรัพยบ์ชูาอาจารย ์เพือ่ 

อาจารย ์สว่นขา้พเจา้จักไมท่ าการบชูาทา่นอานนทไ์ดอ้ยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

  ครัง้นัน้แล ทสมคหบดชีาวอัฏฐกนครนมินตภ์กิษุสงฆช์าวเมอืงปาตลบีตุร 

และเชญิชาวเมอืงเวสาลใีหป้ระชมุกัน แลว้อังคาสภกิษุสงฆนั์น้ใหอ้ ิม่หน าส าราญดว้ย 

ของเคีย้วของฉันอันประณีต ดว้ยตนเอง นมินตภ์กิษุใหค้รองผา้รปูละ ๑ คู ่นมินต ์

ทา่นพระอานนทใ์หค้รองไตรจวีร และไดใ้หส้รา้งวหิาร ๕๐๐ หลังถวายทา่นพระ 

อานนท ์ดังนีแ้ล 

อฏัฐกนาครสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัขิองพระเสขะ 

  [๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ สมัยนัน้แล ทอ้งพระโรงหลังใหมท่ีพ่วกเจา้ศากยะผูค้รองกรงุกบลิพัสดุ ์

ทรงใหส้รา้งเสร็จไดไ้มน่าน ยังไมม่สีมณะ พราหมณ์ หรอืใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์

เขา้พักอาศัย ตอ่มา พวกเจา้ศากยะผูค้รองกรงุกบลิพัสดุไ์ดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ทอ้งพระโรงหลังใหมท่ีพ่วกเจา้ 

ศากยะผูค้รองกรงุกบลิพัสดุใ์หส้รา้งเสร็จไดไ้มน่าน ยังไมม่สีมณะ พราหมณ์ หรอื 

ใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษยเ์ขา้พักอาศัย ขอพระผูม้พีระภาคทรงใชท้อ้งพระโรงนัน้เป็นปฐมฤกษ์ 

ดว้ยเถดิ พวกเจา้ศากยะกรงุกบลิพัสดุจ์ะใชภ้ายหลังทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใชเ้ป็น 

ปฐมฤกษ์แลว้ ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกพ่วกเจา้ศากยะผูค้รอง 

กรงุกบลิพัสดุต์ลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ พวกเจา้ศากยะผู ้

ครองกรงุกบลิพัสดุ ์ทรงทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึทรง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

ลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคกระท าประทักษิณแลว้เสด็จเขา้ไปสู ่

ทอ้งพระโรงหลังใหม ่แลว้จงึรับสัง่ใหป้ลูาดทอ้งพระโรงดว้ยเครือ่งลาดท่ัวทกุแหง่ 

ใหป้ลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า ตามประทปีน ้ามัน แลว้เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ไดป้ระทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายปลูาดทอ้งพระโรงดว้ยเครือ่งลาด 

ท่ัวทกุแหง่ ใหป้ลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า ตามประทปีน ้ามันแลว้ ขอพระผูม้พีระภาค 

จงทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไป 

ยังทอ้งพระโรงพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้ไปสูท่อ้งพระโรง 

ประทับน่ังพงิเสากลาง ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัออก แมภ้กิษุสงฆก็์ลา้งเทา้เขา้ไป 

สูท่อ้งพระโรงน่ังพงิฝาดา้นหลัง ผนิหนา้ไปทางทศิตะวนัออก ณ เบือ้งพระปฤษฎางค ์

พระผูม้พีระภาค สว่นพวกเจา้ศากยะผูค้รองกรงุกบลิพัสดุล์า้งพระบาทแลว้ เสด็จ 

เขา้ไปสูท่อ้งพระโรงประทับน่ังพงิฝาดา้นตะวนัออก ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัตก 

ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้วกเจา้ 

ศากยะผูค้รองกรงุกบลิพัสดุเ์ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาตลอดราตรี๑ แลว้รับสัง่เรยีก 

ทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ 

  ‘อานนท ์เธอจงชีแ้จงเสขปฏปิทา๒ใหแ้จม่แจง้ แกพ่วกเจา้ศากยะผูค้รอง 

กรงุกบลิพัสดุเ์ถดิ เราเมือ่ยหลังจะขอพักสกัหน่อย” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราตร ีในทีน่ีห้มายถงึเวลาทีล่ว่งปฐมยามไปมากแลว้ (ม.ม.อ. ๒/๒๒/๒๐-๒๑) 

๒ เสขปฏปิทา หมายถงึปฏปิทาทีเ่ป็นมงคล เป็นปฏปิทาของผูเ้จรญิในพระพทุธศาสนา เพือ่มุง่หวังความ 

   เป็นมงคลแกท่อ้งพระโรง(สันถาคารศาลา) หลังใหม ่และเพราะมพีระเสขบคุคลเป็นอันมากน่ังอยูใ่นบรษัิท 

   เมือ่ตรัสปฏปิทาขอ้นีแ้ลว้ พระเสขบคุคลเหลา่นัน้จักก าหนดไดอ้ย่างไมล่ าบาก ทัง้เป็นปฏปิทาทีร่วมไวซ้ ึง่ 

   ไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา ซึง่เป็นหัวใจ เป็นขอ้ปฏบัิตหิลักในพระศาสนา เพราะเหตดัุงกลา่วมานี ้

   พระผูม้พีระภาคจงึทรงก าหนดตรัสเสขปฏปิทาสตูรในกาลนี ้(ม.ม.อ. ๒/๒๒/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

  ทา่นพระอานนท์๑ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จากนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ให ้

ปผูา้สงัฆาฏเิป็น ๔ ชัน้ ทรงส าเร็จสหีไสยา๒ โดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ซอ้นพระบาท 

เหลือ่มพระบาท ทรงมสีตสิมัปชญัญะ ก าหนดพระทัยพรอ้มจะเสด็จลกุขึน้ 

  [๒๓] ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทเ์ชญิเจา้ศากยมหานามะมาแลว้กลา่ววา่ 

  “เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย๓ รูจั้กประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบดว้ยสทัธรรม๔ ๗ ประการ เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อัน 

เป็นธรรมอาศัยจติอันยิง่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน ตามความปรารถนา 

ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

  [๒๔] พระอรยิสาวกเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้มศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์

เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร๕อยู ่มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหตทุีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเลอืกทา่นพระอานนทเ์ป็นผูแ้สดงธรรมเสขปฏปิทา เพราะทรงพจิารณาเห็นวา่ 

   เจา้ศากยะเหลา่นัน้มคีวามเลือ่มใสในทา่นพระอานนท ์มุง่หวังจะไดฟั้งธรรมกถาจากทา่นพระอานนทผ์ูเ้ป็น 

   พระญาต ิ(ม.ม.อ. ๒/๒๒/๒๑) 

๒ ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงส าเร็จสหีไสยา เพราะมพีระพทุธประสงคจ์ะทรงใชท้อ้งพระโรงดว้ยพระอริยิาบถทัง้ ๔ 

   ตามความด ารขิองพวกเจา้ศากยะ (ม.ม.อ. ๒/๒๒/๒๒) 

๓ คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย หมายถงึการส ารวมกรรมทวาร (คอื กาย วาจา ใจ) ในอนิทรยี ์๖ คอื 

   ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๖๗/๒๘๑ 

๔ สทัธรรม หมายถงึธรรมอันงาม หรอืธรรมของสัตบรุษุ (ม.ม.อ. ๒/๒๓/๒๒) 

๕ ค าวา่ อาจาระ หมายถงึความไม่ลว่งละเมดิทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความส ารวมระวังในศลีทัง้ปวง 

   และความทีภ่กิษุไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาอาชวีะ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงต าหน ิ

   ค าว่า โคจร หมายถงึการไมเ่ทีย่วไปยังสถานทีไ่มค่วรเทีย่วไป เชน่ ทีอ่ยูข่องหญงิแพศยา การไมค่ลกุคล ี

   กับบุคคลทีไ่มส่มควรคลกุคลดีว้ย เชน่ พระราชา การไมค่บหากับตระกลูทีไ่มส่มควรคบหา เชน่ ตระกลูที ่

   ไมม่ศีรัทธา ไมม่คีวามเลือ่มใส ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยอาจาระและโคจรดังกลา่วมานี้ ชือ่ว่า ผูเ้พยีบพรอ้ม 

   ดว้ยอาจาระและโคจร (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๑๓-๕๑๔/๓๘๘-๓๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

  พระอรยิสาวกเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื 

ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางห.ู.. 

  ดมกลิน่ทางจมกู... 

  ลิม้รสทางลิน้... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย... 

  รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย เป็น 

อยา่งนีแ้ล (๒) 

  พระอรยิสาวกเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการบรโิภค เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้พจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึกลนืกนิอาหาร 

ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ ไมใ่ชเ่พือ่มวัเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตก่ลนืกนิอาหาร 

เพยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ดแ้หง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความ 

เบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่ 

และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และการอยู ่

ผาสกุ จักมแีกเ่รา’ 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

พระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเครือ่ง 

ขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดวนั ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็น 

เครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ีนอนดจุ 

ราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ ก าหนดใจพรอ้ม 

จะลกุขึน้ตลอดมัชฌมิยามแหง่ราตร ีลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเครือ่ง 

ขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปัจฉมิยามแหง่ราตรี 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง 

เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

สทัธรรม ๗ ประการ 

  [๒๕] พระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา คอื เชือ่การตรัสรูข้องพระตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะ 

       เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหนัต ์ตรัสรูด้ว้ย 

       พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ี

       รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. เป็นผูม้หีริ ิคอื ละอายกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ละอาย 

       การประกอบบาปอกศุลธรรม 

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ คอื สะดุง้กลัวกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทุจรติ 

       สะดุง้กลัวการประกอบบาปอกศุลธรรม 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

   ๔. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ๑ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมเหลา่นี ้

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ 

       พรอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ ประกาศพรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ 

       ครบถว้น ทรงจ าไวไ้ดค้ลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๕. เป็นผูป้รารภความเพยีร๒ เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ความถงึพรอ้ม 

       แหง่กศุลธรรม เป็นผูม้กี าลัง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดทิง้ธรุะ 

       ในกศุลธรรมทัง้หลาย 

   ๖. เป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตแิละปัญญาทีย่ ิง่ จ าได ้ระลกึได ้

       อยา่งแมน่ย าถงึสิง่ทีท่ าและค าทีพ่ดูไวแ้มน้านมาแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทรงสตุะ ในทีน่ีห้มายถงึทรงจ าไวไ้ดซ้ ึง่นวังคสัตถศุาสน ์คอื 

   สตุตะ ไดแ้ก ่อภุโตวภิังค ์นทิเทส ขันธกะ ปรวิาร มงคลสตูร รตนสตูร นาฬกสตูร ตวัุฏฏกสตูร ในสตุตนบิาต 

   และพทุธวจนะอืน่ ๆ ทีม่ชี ือ่วา่สตุตะ 

   เคยยะ ไดแ้ก ่พระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยตุตนกิาย 

   เวยยากรณะ ไดแ้ก ่พระอภธิรรมปิฎกทัง้หมด พระสตูรทีไ่มม่คีาถา และพทุธพจนอ์ืน่ทีไ่มจั่ดเขา้ในองค ์๘ 

   ทีเ่หลอื 

   คาถา ไดแ้ก ่ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา และคาถาลว้นในสตุตนบิาตทีไ่มม่ชี ือ่วา่เป็นสตูร 

   อทุาน ไดแ้ก ่พระสตูร ๘๒ สตูรทีเ่กีย่วดว้ยคาถาทีท่รงเปลง่ดว้ยพระหฤทัยสหรคตดว้ยโสมนัสญาณ 

   อติวิตุตกะ ไดแ้ก ่พระสตูร ๑๑๐ สตูร ทีต่รัสโดยนัยวา่ วตฺุตมทิ  ภควตา เป็นตน้ 

   ชาตกะ ไดแ้ก ่ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง มอีปัณณกชาดก เป็นตน้ 

   อพัภตูธรรม ไดแ้ก่ พระสตูรทีว่า่ดว้ยเรือ่งอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ทัง้หมด ทีต่รัสโดยนัยว่า “ภกิษุทัง้หลาย 

   ขอ้อัศจรรยไ์มเ่คยม ี๔ อยา่งนี้ หาไดใ้นอานนท”์ ดังนีเ้ป็นตน้ 

   เวทลัละ ไดแ้ก ่พระสตูรแบบถาม-ตอบ ซึง่ผูถ้ามไดท้ัง้ความรู ้และความพอใจ เชน่ จูฬเวทัลลสตูร 

   มหาเวทัลลสตูร สัมมาทฏิฐสิตูร สักกปัญหสตูร สังขารภาชนยีสตูร และมหาปณุณมสตูร ทีก่ลุบตุรเลา่ 

   เรยีนสบื ๆ กันมาโดยบาลแีละอนุสนธ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๘/๑๓, ม.ม.ูอ. ๒/๓๓๓/๑๕๙) 

๒ ปรารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามเพยีรทีบ่รบิรูณ์ และมคีวามเพยีรทีป่ระคับประคองไวส้ม ่าเสมอ 

   ไมห่ยอ่นนัก ไมต่งึนัก ไม่ใหจ้ติปรงุแตง่ภายใน ไมใ่หฟุ้้ งซา่นภายนอก ค าวา่ ความเพยีร ในทีน่ีห้มายเอา 

   ทัง้ความเพยีรทางกาย เชน่ เพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวัน ดจุในประโยคว่า “ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดดีว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวัน” (อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๕๑๙/๓๐๐) และความเพยีรทางจติ เชน่ความเพยีรพยายามผกูจติไวด้ว้ยการก าหนดสถานที ่

   เป็นตน้ ดจุในประโยควา่ “เราจะไมอ่อกจากถ ้านีจ้นกวา่จติของเราจะหลดุพน้จากอาสวะไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน” 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

   ๗. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาทีเ่ห็นความเกดิและความดับ 

       อันประเสรฐิ ท าลายกเิลสใหถ้งึความสิน้สดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบ 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการ เป็น 

อยา่งนีแ้ล (๕-๑๑) 

  [๒๖] พระอรยิสาวกเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อนัเป็นธรรมอาศยัจติอนัย ิง่ เป็น 

ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปจัจบุนัตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไม ่

ล าบาก เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบ 

ระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่ ี

วติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลาย 

สรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัส 

และโทมนัสดับไปกอ่น บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู ่

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ ซึง่เป็นธรรมอาศัยจติอันยิง่ 

เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

เป็นอยา่งนีแ้ล (๑๒-๑๕) 

อปุมาดว้ยฟองไขท่ีแ่มไ่กน่อนกก 

  [๒๗] เจา้มหานามะ เพราะพระอรยิสาวกเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี ้เป็น 

ผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายอยา่งนี ้เป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภคอยา่งนี้ 

เป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่งอยา่งนี ้เป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม 

๗ ประการอยา่งนี ้เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจติอันยิง่ เป็นธรรมเครือ่ง 

อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันตามปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบากอยา่งนี ้พระอรยิ- 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

สาวกนีบ้ัณฑติสรรเสรญิวา่ เป็นผูม้เีสขปฏปิทา เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยคณุธรรมซึง่เป็น 

ดจุฟองไขไ่กท่ีไ่มเ่น่า เป็นผูค้วรแกก่ารท าลายกเิลสดว้ยญาณ เป็นผูค้วรแกก่ารตรัสรู ้

และควรแกก่ารบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ฟองไขข่องแมไ่ก่ 

๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟองทีแ่มไ่กน่อนกกไวอ้ยา่งด ีใหค้วามอบอุน่อยา่ง 

สม า่เสมอ ฟักแลว้อยา่งด ีแมว้า่แมไ่กนั่น้จะไมเ่กดิความปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘ท าอยา่งไรหนอ ขอลกูไกเ่หลา่นีพ้งึใชป้ลายเล็บหรอืจะงอยปากเจาะท าลายเปลอืก 

ไขอ่อกมาไดโ้ดยสวสัดภิาพ’ ก็ตาม ถงึอยา่งนัน้ ลกูไกเ่หลา่นัน้ก็ตอ้งเจาะท าลาย 

เปลอืกไขด่ว้ยปลายเล็บหรอืจะงอยปากออกมาโดยสวสัดภิาพได ้แมฉั้นใด พระอรยิ- 

สาวกก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี ้เป็นผูคุ้ม้ครองทวาร 

ในอนิทรยีทั์ง้หลายอยา่งนี ้เป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภคอยา่งนี ้เป็นผูป้ระกอบ 

ความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่งอยา่งนี ้เป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการ 

อยา่งนี ้เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจติอันยิง่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุใน 

ปัจจบุันตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบากอยา่งนี้ 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกนีบ้ัณฑติสรรเสรญิวา่ เป็นผูม้เีสขปฏปิทา เป็น 

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยคณุธรรมซึง่เป็นดจุฟองไขไ่กท่ีไ่มเ่น่า เป็นผูค้วรแกก่ารท าลายกเิลส 

ดว้ยญาณ เป็นผูค้วรแกก่ารตรัสรู ้และควรแกก่ารบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 

โยคะอันยอดเยีย่ม 

  [๒๘] เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกนัน้อาศัยจตตุถฌาน มสีตบิรสิทุธิ ์

เพราะอเุบกขาทีย่อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๑ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ

อยา่งนี ้นีเ้ป็นการท าลายกเิลสดว้ยญาณขอ้ที ่๑ ของพระอรยิสาวกนัน้ เปรยีบเหมอืน 

ลกูไกอ่อกจากเปลอืกไขไ่ด ้ฉะนัน้ (๑) 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกนัน้อาศัยจตตุถฌาน มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 

ทีย่อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้ เห็นหมูส่ตัว ์ฯลฯ๒ ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์เธอรูช้ดั

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

ถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม นีเ้ป็นการท าลายกเิลสดว้ยญาณขอ้ที ่๒ ของพระ 

อรยิสาวกนัน้ เปรยีบเหมอืนลกูไกอ่อกจากเปลอืกไขไ่ด ้ฉะนัน้ (๒) 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกนัน้อาศัยจตตุถฌาน มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 

ทีย่อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้ ยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๑ ปัญญาวมิตุติ๒อันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้ป็นการท าลายกเิลส 

ดว้ยญาณขอ้ที ่๓ ของพระอรยิสาวกนัน้ เปรยีบเหมอืนลกูไกอ่อกจากเปลอืกไขไ่ด ้

ฉะนัน้ (๓) 

ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  [๒๙] เจา้มหานามะ การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีแมน้ี ้ก็เป็น 

จรณะ๓ของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายแมน้ี ้ก็เป็นจรณะ 

ของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภคแมน้ี ้ก็เป็นจรณะของ 

พระอรยิสาวกประการหนึง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึสมาธทิีส่ัมปยตุดว้ยอรหัตตผล ทีช่ ือ่วา่ เจโตวมิตุต ิเพราะพน้จากราคะ(ทีเ่ป็นปฏ-ิ 

   ปักขธรรมโดยตรง แตม่ไิดห้มายความว่าจะระงับบาปธรรมอืน่ไมไ่ด ้ด ูม.ม.ูฏกีา ๑/๖๙/๓๓๔)ในทีน่ีห้มายถงึ 

   ความหลดุพน้ดว้ยมสีมถกัมมัฏฐานเป็นพืน้ฐาน (ม.ม.ูอ. ๑/๖๙/๑๗๗, เทยีบ องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึปัญญาทีส่หรคตดว้ยอรหัตตผลนัน้ ทีช่ ือ่ว่า ปญัญาวมิตุต ิเพราะหลดุพน้จาก 

   อวชิชา(ทีเ่ป็นปฏปัิกขธรรมโดยตรง แตม่ไิดห้มายความวา่จะระงับบาปธรรมอืน่ไมไ่ด ้ด ูม.ม.ูฏกีา ๑/๖๙/ 

   ๓๓๔) ในทีน่ีห้มายถงึความหลดุพน้ดว้ยมวีปัิสสนากัมมัฏฐานเป็นพืน้ฐาน (ม.ม.ูอ. ๑/๖๙/๑๗๗, เทยีบ 

   องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

๓ จรณะ หมายถงึธรรมเป็นเครือ่งประพฤตขิองภกิษุผูม้ศีลี เชน่ จรณะ ๑๕ ประการมศีลีเป็นตน้ แต่ในทีน่ี ้

   หมายถงึการไปสูท่ศิทียั่งไมเ่คยไป (หรอืการบรรลธุรรมทียั่งไมเ่คยบรรล)ุ (ม.ม.อ. ๒/๒๙/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่งแมน้ี้ 

ก็เป็นจรณะของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการแมน้ี ้ก็เป็นจรณะ 

ของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจติอันยิง่ เป็นธรรม 

เครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบากแมน้ี้ 

ก็เป็นจรณะของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง 

ฯลฯ๑ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

แมน้ี ้ก็เป็นวชิชาของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกเห็นหมูส่ตัว ์ฯลฯ๒ ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

เธอรูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมแมน้ี ้ก็เป็นวชิชาของพระอรยิสาวกประการหนึง่ 

  การทีพ่ระอรยิสาวกท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

อาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแมน้ี ้ก็เป็นวชิชาของพระ 

อรยิสาวกประการหนึง่ 

  เจา้มหานามะ พระอรยิสาวกนีบ้ัณฑติสรรเสรญิวา่ เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ย 

วชิชาแมเ้พราะเหตนุี ้เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยจรณะแมเ้พราะเหตนุี ้เป็นผูเ้พยีบพรอ้ม 

ดว้ยวชิชาและจรณะแมเ้พราะเหตนุี้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๓. เสขปฏปิทาสตูร 

 

คาถาของพรหมชือ่สนงักมุาร 

  [๓๐] เจา้มหานามะ แมพ้รหมชือ่สนังกมุาร ก็ไดก้ลา่วคาถานี้วา่ 

    ‘ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่

   กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ 

   สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

   จัดวา่เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย‘์๑ 

  เจา้มหานามะ พรหมชือ่สนังกมุารกลา่วคาถานัน้ไวช้อบ ไมใ่ชไ่มช่อบ กลา่วไว ้

ถกูตอ้ง ไมใ่ชไ่มถ่กูตอ้ง มปีระโยชน ์ไมใ่ชไ่มม่ปีระโยชน ์พระผูม้พีระภาคทรง 

เห็นดว้ยแลว้” 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงลกุขึน้ แลว้ตรัสกับทา่นพระอานนทว์า่ “ดลีะ 

ดลีะ อานนท ์ดจีรงิ อานนท ์เธอไดก้ลา่วเสขปฏปิทาแกเ่จา้ศากยะทัง้หลายผูค้รอง 

กรงุกบลิพัสดุ”์ 

  ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ พระศาสดาก็ทรงยนิด ีเจา้ศายกะ 

ทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุ ์ก็ทรงมใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของทา่นพระอานนท ์

ดังนีแ้ล 

เสขปฏปิทาสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๗๗/๙๙, ท.ีปา. ๑๑/๑๔๐/๘๔, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒๔๕/๓๓๘, 

   องฺ.เอกาทสก. (แปล) ๒๔/๑๐/ ๔๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

 

๔. โปตลยิสตูร 

วา่ดว้ยคหบดชีือ่โปตลยิะ 

  [๓๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวอังคตุตราปะชือ่อาปณะ 

แควน้อังคตุตราปะ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังอาปณนคิม ทรงเทีย่วบณิฑบาตในอาปณนคิมแลว้ 

เสด็จกลับจากบณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรงเขา้ไปยังราวป่า 

แหง่หนึง่เพือ่พักผอ่นกลางวนั แลว้ประทับน่ังพักกลางวนั ณ โคนไมแ้หง่หนึง่ 

แมโ้ปตลยิคหบดเีองก็เชน่กัน นุ่งหม่เรยีบรอ้ยกางรม่สวมรองเทา้ เดนิเทีย่วเลน่อยู ่

ไดเ้ขา้ไปยังราวป่านัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาค 

ไดต้รัสกับโปตลยิคหบดวีา่ “คหบด ีทีน่ั่งมอียู ่ถา้ทา่นประสงค ์ก็เชญิน่ังเถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเชญิอยา่งนีแ้ลว้ โปตลยิคหบดโีกรธ นอ้ยใจวา่ 

“พระสมณโคดมตรัสเรยีกเราดว้ยค าวา่ ‘คหบด’ี จงึท าเฉยเสยี 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ตรัสเรยีกโปตลยิคหบดวีา่ “คหบด ีทีน่ั่งมอียู ่

ถา้ทา่นประสงค ์ก็เชญิน่ังเถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเชญิอยา่งนีแ้ลว้ โปตลยิคหบดโีกรธ นอ้ยใจวา่ 

“พระสมณโคดมตรัสเรยีกเราดว้ยค าวา่ ‘คหบด’ี จงึท าเฉยเสยี 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ตรัสเรยีกโปตลยิคหบดวีา่ “คหบด ีทีน่ั่งมอียู ่

ถา้ทา่นประสงค ์ก็เชญิน่ังเถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเชญิอยา่งนีแ้ลว้ โปตลยิคหบดโีกรธ นอ้ยใจวา่ 

“พระสมณโคดม ตรัสเรยีกเราดว้ยค าวา่ ‘คหบด'ี แลว้จงึกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ทา่นพระโคดม พระด ารัสทีพ่ระองคต์รัสเรยีกขา้พระองคด์ว้ยค าวา่ ‘คหบด’ี นัน้ 

ไมเ่หมาะ ไมค่วรเลย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีกริยิาของทา่น ทา่ทางของทา่น ลักษณะ 

ของทา่นเหลา่นัน้ บง่วา่เป็นกริยิา ทา่ทาง ลักษณะของคหบดอียู่” 

  “ใชแ่ลว้ ทา่นพระโคดม แตข่า้พระองคล์ะทิง้การงานทกุอยา่งแลว้ ตัดขาด 

โวหารทกุอยา่งแลว้” 

  “คหบด ีทา่นละทิง้การงานทกุอยา่ง ตัดขาดโวหารทกุอยา่ง อยา่งไรเลา่” 

  “ทา่นพระโคดม ขอประทานวโรกาส ทรัพยก็์ด ีธัญชาตก็ิด ีเงนิก็ด ีทองก็ด ี

ทีม่อียูทั่ง้หมด ขา้พระองคม์อบใหเ้ป็นมรดกแกบ่ตุรทัง้หลาย ขา้พระองคไ์มต่อ้ง 

แนะน า ไมต่อ้งตักเตอืนพวกเขาในสิง่นัน้ ๆ ขา้พระองคม์เีพยีงอาหารและเครือ่งนุ่งหม่ 

ก็พอแลว้ ทา่นพระโคดม ขา้พระองคล์ะทิง้การงานทกุอยา่ง ตัดขาดโวหารทกุอยา่ง 

อยา่งนีแ้ล” 

  “คหบด ีการตดัขาดโวหารทีท่า่นพดูมา เป็นอยา่งหนึง่ แตก่ารตัดขาดโวหาร 

ในอรยิวนัิย เป็นอกีอยา่งหนึง่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็การตัดขาดโวหารในอรยิวนัิย เป็นอยา่งไรเลา่ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรม คอืการตดัขาดโวหารใน 

อรยิวนัิย แกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ” 

  “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  โปตลยิคหบดทีลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

 

การตดัโวหาร ๘ ประการ 

  [๓๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีธรรม ๘ ประการนี ้เป็นไปเพือ่การ 

ตัดขาดโวหาร๑ในอรยิวนัิย 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลพงึละการฆา่สตัวไ์ด ้เพราะอาศัยการไมฆ่า่สตัว ์

   ๒. บคุคลพงึละการลกัทรัพยไ์ด ้เพราะอาศัยการไมล่ักทรัพย ์

   ๓. บคุคลพงึละการพดูเท็จได ้เพราะอาศัยการพดูจรงิ 

   ๔. บคุคลพงึละการพดูสอ่เสยีดได ้เพราะอาศัยการไมพ่ดูสอ่เสยีด 

   ๕. บคุคลพงึละความโลภคอืความก าหนัดยนิดไีด ้เพราะอาศัยความไมโ่ลภ 

       คอืความไมก่ าหนัดยนิด ี

   ๖. บคุคลพงึละการนนิทาและการประทษุรา้ยได ้เพราะอาศัยการไมน่นิทา 

       และการไมป่ระทษุรา้ย 

   ๗. บคุคลพงึละความโกรธแคน้ได ้เพราะอาศัยความไมโ่กรธแคน้ 

   ๘. บคุคลพงึละความดหูมิน่ได ้เพราะอาศัยความไมด่หูมิน่ 

  คหบด ีธรรม ๘ ประการนีแ้ล เรากลา่วโดยยอ่ มไิดจ้ าแนกใหพ้สิดาร ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่การตัดขาดโวหารในอรยิวนัิย” 

  โปตลยิคหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๘ ประการนี ้พระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ มไิดจ้ าแนกใหพ้สิดาร ยอ่มเป็นไปเพือ่การตัดขาดโวหาร 

ในอรยิวนัิย ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอนุเคราะหจ์ าแนกธรรม 

๘ ประการนีใ้หพ้สิดารแกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โวหาร มคีวามหมายหลายนัย คอื การเรยีกชือ่ การบัญญัต ิค าพดู และเจตนา ในทีน่ีห้มายถงึเจตนา- 

   โวหาร (ม.ม.อ. ๒/๓๒/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  โปตลยิคหบดทีลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๓๓] “เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละการฆา่สตัวไ์ด ้เพราะ 

อาศยัการไมฆ่า่สตัว’์ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูฆ้า่สตัวเ์พราะ 

เหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตัดสงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูฆ้า่สตัว ์แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย 

ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ตเิตยีนได ้๑ เพราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย หลังจากตายแลว้ทคุตเิป็น 

อันหวงัไดเ้พราะการฆา่สัตวเ์ป็นปัจจัย’ การฆา่สตัวน่ั์นเองเป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ์๒ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

การฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย เมือ่บคุคลเวน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ลว้ อาสวะและความเรา่รอ้น 

ทีท่ าความคับแคน้๓ เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละการฆา่สตัวไ์ด ้

เพราะอาศัยการไมฆ่า่สตัว’์ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๔] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละการลกัทรพัยไ์ดเ้พราะ 

อาศยัการไมล่กัทรพัย’์ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูล้ักทรัพยเ์พราะ 

เหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตัดสงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตเิตยีนได ้หมายถงึตนเองตเิตยีนตนเองไดว้า่ ‘เราบวชในศาสนาของผูไ้มป่ลงชวีติสัตวแ์มแ้ตม่ดด า 

   มดแดง ยังไมอ่าจงดเวน้แมเ้พยีงปาณาตบิาตได ้จะบวชไปท าไมกัน’ ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ตเิตยีนไดว้า่ 

   ‘เขาบวชในศาสนาเห็นปานนีแ้ลว้ ยังไมอ่าจงดเวน้แมเ้พยีงปาณาตบิาตได ้เขาจะบวชไปท าไม’ (ม.ม.อ. 

   ๒/๓๓/๓๑) 

๒ เป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ ์ในทีน่ีไ้มไ่ดห้มายถงึสังโยชน ์๑๐ ประการ หรอืนวิรณ์ ๕ ประการ แตห่มายถงึ 

   ธรรมเป็นเครือ่งปิดกัน้ ๘ ประการขา้งตน้ ตรัสไวด้ว้ยอ านาจเทศนา (ม.ม.อ. ๒/๓๓/๓๑) 

๓ อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่ระท าความคบัแคน้ มอีธบิายวา่ ค าวา่ อาสวะ หมายถงึอวชิชาสวะซึง่เกดิ 

   เพราะปาณาตบิาตเป็นตน้เหตุ 

   ความคบัแคน้ หมายถงึทกุขเ์พราะกเิลส และทกุขท์ีเ่ป็นวบิาก 

   ความเรา่รอ้น หมายถงึความเร่ารอ้นเพราะกเิลส และความเร่ารอ้นทีเ่ป็นวบิาก (ม.ม.อ. ๒/๓๓/๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  อนึง่ เราเป็นผูล้ักทรัพย ์แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะการลักทรัพยเ์ป็น 

ปัจจัย ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย หลังจากตาย 

แลว้ทคุตเิป็นอันหวงัไดเ้พราะการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย’ การลักทรัพยน่ั์นเองเป็น 

สงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

การลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย เมือ่บคุคลเวน้ขาดจากการลักทรัพยแ์ลว้ อาสวะและความ 

เรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละการ 

ลักทรัพยไ์ด ้เพราะอาศัยการไมล่ักทรัพย’์ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๕] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละการพดูเท็จได ้เพราะอาศยั 

การพดูจรงิ’ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูพ้ดูเท็จเพราะ 

เหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตัดสงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูพ้ดูเท็จ แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย 

ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย หลังจากตายแลว้ทคุต ิ

เป็นอันหวงัไดเ้พราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย’ การพดูเท็จน่ันเองเป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

การพดูเท็จเป็นปัจจัย เมือ่บคุคลเวน้ขาดจากการพดูเท็จแลว้ อาสวะและความ 

เรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละการ 

พดูเท็จได ้เพราะอาศัยการพดูจรงิ’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๖] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละการพดูสอ่เสยีดได ้เพราะ 

อาศยัการไมพ่ดูสอ่เสยีด’ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด 

เพราะเหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตัดสงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  อนึง่ เราเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะการพดูสอ่เสยีด 

เป็นปัจจัย ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะการพดูสอ่เสยีดเป็นปัจจัย หลงัจาก 

ตายแลว้ ทคุตเิป็นอันหวงัไดเ้พราะการพดูสอ่เสยีดเป็นปัจจัย’ การพดูสอ่เสยีด 

น่ันเองเป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

การพดูสอ่เสยีดเป็นปัจจัย เมือ่บคุคลเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีดแลว้ อาสวะและ 

ความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละการ 

พดูสอ่เสยีดได ้เพราะอาศยัการไมพ่ดูสอ่เสยีด’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๗] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละความโลภคอืความก าหนดั 

ยนิดไีด ้เพราะอาศยัความไมโ่ลภคอืความไมก่ าหนดัยนิด’ี เพราะอาศยัเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้คีวามโลภคอื 

ความก าหนัดยนิดเีพราะเหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตดั 

สงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูม้คีวามโลภคอืความก าหนัดยนิด ีแมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนได ้

เพราะความโลภคอืความก าหนัดยนิดเีป็นปัจจัย ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนได ้

เพราะความโลภคอืความก าหนัดยนิดเีป็นปัจจัย หลังจากตายแลว้ทคุตเิป็นอนัหวงัได ้

เพราะความโลภคอืความก าหนัดยนิดเีป็นปัจจัย’ ความโลภคอืความก าหนัดยนิด ี

น่ันเองเป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

ความโลภคอืความก าหนัดยนิดเีป็นปัจจัย เมือ่บคุคลเวน้ขาดจากความโลภคอืความ 

ก าหนัดยนิด ีอาสวะและความเร่ารอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รา 

กลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละความโลภคอืความก าหนัดยนิดไีด ้เพราะอาศัยความไมโ่ลภ 

คอืความไมก่ าหนัดยนิด’ี น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  [๓๘] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละการนนิทาและการประทษุ- 

รา้ยได ้เพราะอาศยัการไมน่นิทาและการไมป่ระทษุรา้ย’ เพราะอาศยัเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้กีารนนิทาและ 

การประทษุรา้ยเพราะเหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตดัสงัโยชน ์

เหลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูม้กีารนนิทาและการประทษุรา้ย แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนได ้

เพราะการนนิทาและการประทษุรา้ยเป็นปัจจัย ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะ 

การนนิทาและการประทษุรา้ยเป็นปัจจัย หลังจากตายแลว้ทคุตเิป็นอันหวงัไดเ้พราะ 

การนนิทาและการประทษุรา้ยเป็นปัจจัย’ การนนิทาและการประทษุรา้ยน่ันเองเป็น 

สงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้ 

เพราะการนนิทาและการประทษุรา้ยเป็นปัจจัย เมือ่บคุคลไมม่กีารนนิทาและการ 

ประทษุรา้ย อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รา 

กลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละการนนิทาและการประทษุรา้ยได ้เพราะอาศัยการไมน่นิทา 

และการไมป่ระทษุรา้ย’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๙] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละความโกรธแคน้ได ้

เพราะอาศยัความไมโ่กรธแคน้’ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้คีวาม 

โกรธแคน้ เพราะเหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตดัสงัโยชน ์

เหลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูม้คีวามโกรธแคน้ แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะความโกรธ 

แคน้เป็นปัจจัย ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะความโกรธแคน้เป็นปัจจัย หลังจาก 

ตายแลว้ทคุตเิป็นอันหวงัได ้เพราะความโกรธแคน้เป็นปัจจัย’ ความโกรธแคน้ 

น่ันเองเป็นสงัโยชน ์เป็นนวิรณ์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

ความโกรธแคน้เป็นปัจจัย เมือ่บคุคลไมม่คีวามโกรธแคน้ อาสวะและความเรา่รอ้น 

ทีท่ าความโกรธแคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละความโกรธแคน้ได ้

เพราะอาศัยความไมโ่กรธแคน้’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๔๐] เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘บคุคลพงึละความดหูม ิน่ได ้เพราะ 

อาศยัความไมด่หูม ิน่’ เพราะอาศยัเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่น ัน้ 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูด้หูมิน่เพราะ 

เหตแุหง่สงัโยชนเ์หลา่ใด เราพงึปฏบิัตเิพือ่ละ เพือ่ตัดสงัโยชนเ์หลา่นัน้เสยี 

  อนึง่ เราเป็นผูด้หูมิน่ แมต้นเองก็ยังตเิตยีนตนไดเ้พราะความดหูมิน่เป็นปัจจัย 

ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้พงึตเิตยีนไดเ้พราะความดหูมิน่เป็นปัจจัย หลังจากตายแลว้ทคุต ิ

เป็นอันหวงัไดเ้พราะความดหูมิน่เป็นปัจจัย’ ความดหูมิน่น่ันเองเป็นสงัโยชน ์เป็น 

นวิรณ์ 

  อนึง่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับแคน้เหลา่ใด จะพงึเกดิขึน้เพราะ 

ความดหูมิน่เป็นปัจจัย เมือ่บคุคลไมด่หูมิน่ อาสวะและความเรา่รอ้นทีท่ าความคับ 

แคน้เหลา่นัน้จะไมม่ ีค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บคุคลพงึละความดหูมิน่ได ้เพราะอาศัย 

ความไมด่หูมิน่’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๔๑] คหบด ีธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปเพือ่ละ เพือ่ตดัขาดโวหารในอรยิวนัิย 

เรากลา่วไวโ้ดยยอ่ จ าแนกไวแ้ลว้โดยพสิดาร แตเ่พยีงเทา่นีย้ังไมช่ือ่วา่เป็นการตัด 

ขาดโวหารทัง้ส ิน้ไดค้รบถว้นโดยประการทัง้ปวงในอรยิวนัิย” 

  โปตลยิคหบดทีลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อยา่งไรเลา่ จงึจะชือ่วา่ 

เป็นการตัดขาดโวหารทัง้ส ิน้ ไดค้รบถว้นโดยประการทัง้ปวงในอรยิวนัิย ขอประทาน 

วโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองค ์โดยวธิทีีจ่ะตัดขาด 

โวหารทัง้ส ิน้ไดค้รบถว้นโดยประการทัง้ปวงในอรยิวนัิยดว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  โปตลยิคหบดทีลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

 

โทษแหง่กาม ๗ ประการ 

  [๔๒] “คหบด ีเปรยีบเหมอืนสนัุขทีก่ าลังหวิโซ ยนือยูใ่กลเ้ขยีงของคนฆา่โค 

คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญ โยนโครงกระดกูทีเ่ชอืดช าแหละเนือ้ออก 

หมดแลว้ แตม่เีลอืดตดิอยูบ่า้งไปใหม้ัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สนัุขตัวนัน้ 

เมือ่แทะโครงกระดกูทีเ่ชอืดช าแหละเนือ้ออกหมดแลว้ แตม่เีลอืดตดิอยูบ่า้งนัน้ 

จะบรรเทาความหวิไดบ้า้งไหม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะโครงกระดกูทีเ่ชอืดช าแหละเนือ้ออกหมดแลว้นัน้ แมจ้ะมเีลอืดตดิ 

อยูบ่า้ง สนัุขนัน้ก็จะพงึมคีวามเหน็ดเหนือ่ยและความหวิมากขึน้อกี พระพทุธเจา้ขา้” 

  “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้ 

มาก โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจรงิ 

ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ จงึเวน้อเุบกขาทีม่อีารมณ์ตา่งกัน ทีอ่งิอาศัยอารมณ์ 

ตา่งกัน แลว้เจรญิอเุบกขาทีม่อีารมณ์เดยีว๑ ทีอ่งิอาศัยอารมณ์เดยีว ซึง่เป็นทีด่ับไม ่

เหลอืแหง่ความถอืมั่นโลกามสิโดยประการทัง้ปวง 

  [๔๓] คหบด ีเปรยีบเหมอืนนกแรง้ นกตะกรมุ หรอืนกเหยีย่ว คาบชิน้เนือ้ 

บนิไป ฝงูนกแรง้ก็ด ีฝงูนกตะกรมุก็ด ีฝงูนกเหยีย่วก็ด ีพากันโผเขา้ไปรมุจกิทึง้ 

ชิน้เนือ้นัน้ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้นกแรง้ นกตะกรมุ หรอืนกเหยีย่วนัน้ 

ไมร่บีปลอ่ยชิน้เนือ้นัน้เสยี มันอาจถงึตาย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย เพราะชิน้เนื้อนัน้ 

เป็นเหตใุชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเุบกขาทีม่อีารมณเ์ดยีว หมายถงึอเุบกขาในฌานที ่๔ (ม.ม.อ. ๒/๔๒/๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยชิน้เนือ้ มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจรงิ ดว้ย 

ปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ จงึเวน้อเุบกขาทีม่อีารมณ์ตา่งกัน ทีอ่งิอาศัยอารมณ์ 

ตา่งกัน แลว้เจรญิอเุบกขาทีม่อีารมณ์เดยีว ทีอ่งิอาศยัอารมณ์เดยีว ซึง่เป็นทีด่ับ 

ไมเ่หลอืแหง่ความถอืมั่นโลกามสิโดยประการทัง้ปวง 

  [๔๔] คหบด ีเปรยีบเหมอืนบรุษุถอืคบหญา้ทีไ่ฟตดิลกุโชนเดนิทวนลมไป 

ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้บรุษุนัน้ไมร่บีปลอ่ยคบหญา้ ทีม่ไีฟตดิลกุโชน 

นัน้เสยี คบหญา้ทีม่ไีฟตดิลกุโชนนัน้ก็จะพงึไหมม้อื ไหมแ้ขน หรอือวยัวะนอ้ยใหญ ่

สว่นใดสว่นหนึง่ของเขา เขาอาจถงึตาย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย เพราะคบเพลงินัน้ 

เป็นเหตใุชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยคบเพลงิ มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ครัน้เห็นโทษของกามนีต้ามความเป็นจรงิ ดว้ย 

ปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ฯลฯ เจรญิอเุบกขา... 

  [๔๕] คหบด ีเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิมคีวามลกึกวา่ ๑ ชัว่บรุษุ เต็ม 

ดว้ยถา่นเพลงิทีป่ราศจากเปลว ปราศจากควนั ล าดับนัน้ บรุษุผูห้นึง่เป็นคนรักชวีติ 

ไมอ่ยากตาย รักสขุเกลยีดทกุขม์าถงึเขา้ มชีาย ๒ คนเป็นคนแข็งแรงชว่ยกัน 

จับแขนเขาขา้งละคนฉุดเขา้ไปยังหลมุถา่นเพลงิ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

คนผูนั้น้จะพงึนอ้มกายเขา้ไปอยา่งนัน้ ใชไ่หม” 

  “ไมใ่ช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะบรุษุผูนั้น้รูว้า่ ‘ถา้เราจักตกลงไปยังหลมุถา่นเพลงินี ้อาจถงึตายหรอื 

ไดรั้บทกุขป์างตาย เพราะหลมุถา่นเพลงินัน้เป็นเหต’ุ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยหลมุถา่นเพลงิ มทีกุขม์าก มคีวาม 

คับแคน้มาก โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ครัน้เห็นโทษของกามนีต้ามความ 

เป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ฯลฯ เจรญิอเุบกขา... 

  [๔๖] คหบด ีคนฝันเห็นสวน ป่า สถานที ่สระโบกขรณี ทีน่่ารืน่รมย ์

เขาตืน่ขึน้มาก็ไมเ่ห็นอะไรเลย แมฉั้นใด อรยิสาวกก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ 

ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยความฝัน มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่ ฯลฯ เจรญิอเุบกขา... 

  [๔๗] คหบด ีเปรยีบเหมอืนคนยมืทรัพยส์มบตัคิอืแกว้มณีและกณุฑลอยา่งด ี

(ของบคุคลอืน่) น่ังยานพาหนะไป เขาสวมใสท่รัพยส์มบัตทิีต่นยมืมาไวร้อบตัว 

เดนิไประหวา่งรา้นคา้ในตลาด ประชาชนเห็นเขาแลว้ก็ซบุซบิกันอยา่งนีว้า่ ‘คนนี ้

รวยจรงิ พวกคนรวยเขาใชส้อยสมบตักิันอยา่งนีเ้อง’ พวกเจา้ของพบเขา ณ ทีใ่ด 

ทีห่นึง่เขา้ ก็จะพงึน าเอาของของตนคนืไปในทีนั่น้ ๆ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

สมควรไหมกับการทีค่นผูนั้น้ไมแ่สดงอาการหวงแหนในทรัพยส์มบัต”ิ 

  “สมควร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะเจา้ของ(มสีทิธิ)์ จะน าของของตนคนืไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยของขอยมื มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ฯลฯ เจรญิอเุบกขา... 

  [๔๘] คหบด ีเปรยีบเหมอืนราวป่าใหญไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นหรอืนคิม ตน้ไม ้

ในราวป่านัน้มผีลดกดาษดืน่ แตย่ังไมห่ลน่ลงมาเลยสกัผลเดยีว ชายคนหนึง่ผู ้

ตอ้งการผลไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาผลไม ้เขามาถงึราวป่านัน้ เห็นตน้ไมท้ีม่ผีลดก 

ดาษดืน่นัน้ เขาคดิอยา่งนีว้า่ ‘ตน้ไมน้ีม้ผีลดกดาษดืน่ แตไ่มม่ผีลหลน่ลงมาสกั 

ผลเดยีว แตเ่รารูว้ธิปีีนขึน้ตน้ไม ้ทางทีด่ ีเราควรปีนขึน้ตน้ไมน้ีแ้ลว้กนิพออิม่ และ 

ใสพ่กใหเ้ต็ม’ เขาจงึปีนขึน้ตน้ไมนั้น้แลว้กนิพออิม่และใสพ่กใหเ้ต็ม ตอ่มา ชายคนที ่๒ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

ตอ้งการผลไมถ้อืขวานทีค่มกรบิเทีย่วเสาะแสวงหาผลไม ้เขามาถงึราวป่านัน้ เห็น 

ตน้ไมม้ผีลดกดาษดืน่ เขาคดิอยา่งนีว้า่ ‘ตน้ไมน้ีม้ผีลดกดาษดืน่ แตไ่มม่ผีลหลน่ 

ลงมาสกัผลเดยีว และเราก็ไมรู่ว้ธิปีีนขึน้ตน้ไม ้ทางทีด่ ีเราควรจะตดัตน้ไมน้ีท้ีโ่คนตน้ 

แลว้กนิพออิม่และใสพ่กใหเ้ต็ม’ เขาจงึตัดตน้ไมนั้น้ทีโ่คนตน้ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร ชายคนแรกโนน้ทีปี่นขึน้ตน้ไมก้อ่น ถา้ไมร่บีลงมา ตน้ไมก็้ลม้ทับมอืเทา้ 

หรอือวยัวะนอ้ยใหญส่ว่นใดสว่นหนึง่ของเขาหักได ้เขาอาจถงึตายหรอืไดรั้บทกุข ์

ปางตาย เพราะตน้ไมนั้น้เป็นเหตใุชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีอรยิสาวกก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เห็นประจักษ์ 

ชดัดังนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสกามทัง้หลายวา่ มอีปุมาดว้ยผลไม ้มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก โทษในกามเหลา่นัน้มอียูม่ากยิง่’ ครัน้เห็นโทษของกามนี้ตาม 

ความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ จงึเวน้อเุบกขาทีม่อีารมณ์ตา่งกัน 

ทีอ่งิอาศัยอารมณ์ตา่งกันแลว้ เจรญิอเุบกขาทีม่อีารมณ์เดยีว ทีอ่งิอาศัยอารมณ์เดยีว 

ซึง่เป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่ความถอืมั่นโลกามสิโดยประการทัง้ปวง 

วชิชา ๓ 

  [๔๙] คหบด ีอรยิสาวกนีนั้น้แล อาศัยจตตุถฌานทีม่สีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอันยอดเยีย่มนี ้ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง 

ฯลฯ๑ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  อรยิสาวกนีนั้น้แล อาศัยจตตุถฌานทีม่สีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอันยอดเยีย่มนี ้

เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละ 

เกดิไมด่ ีฯลฯ รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๔. โปตลยิสตูร 

  อรยิสาวกนีนั้น้แล อาศัยจตตุถฌานทีม่สีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอันยอดเยีย่มนี ้

ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิดเ้พราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  คหบด ีเพยีงเทา่นีแ้ล ชือ่วา่เป็นการตัดขาดโวหารทัง้ส ิน้ไดค้รบถว้นโดยประการ 

ทัง้ปวงในอรยิวนัิย 

โปตลยิคหบดปีระกาศตนเป็นอบุาสก 

  [๕๐] คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นพจิารณาเห็นการตัดขาด 

โวหารเห็นปานนี้ในตน เหมอืนการตัดขาดโวหารทัง้ส ิน้ไดค้รบถว้นโดยประการทัง้ปวง 

ในอรยิวนัิย กระนัน้หรอื” 

  โปตลยิคหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นเชน่นัน้ 

กระไรได ้ซ ้าขา้พระองคย์งักลับเป็นผูไ้กลจากการตดัขาดโวหารทัง้ส ิน้ไดค้รบถว้น โดย 

ประการทัง้ปวงในอรยิวนัิยเสยีอกี เพราะเมือ่กอ่นขา้พระองคเ์ขา้ใจผดิพวกอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกผูไ้มรู่ท่ั้วถงึวา่ ‘เป็นผูรู้ท่ั้วถงึ’ ไดค้บหาพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ 

วา่ ‘คบหาบคุคลผูรู้ท่ั้วถงึ’ ไดย้กยอ่งพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูไ้มรู่ท่ั้วถงึไวใ้นฐานะ 

แหง่บคุคลผูรู้ท่ั้วถงึ แตก่ลับเขา้ใจภกิษุทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึวา่ ‘เป็นผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ’ ไดค้บหา 

ภกิษุทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึวา่ ‘คบหาบคุคลผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ’ ไดต้ัง้ภกิษุทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึไวใ้น 

ฐานะแหง่บคุคลผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ แตบ่ัดนี ้ขา้พระองคร์ูจั้กพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูไ้มรู่ ้

ท่ัวถงึวา่ ‘เป็นผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ’ คบหาพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูไ้มรู่ท่ั้วถงึวา่ ‘คบหา 

บคุคลผูไ้มรู่ท่ั้วถงึ’ ตัง้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูไ้มรู่ท่ั้วถงึไวใ้นฐานะแหง่บคุคลผู ้

ไมรู่ท่ั้วถงึ แตรู่จั้กภกิษุทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึวา่ ‘เป็นผูรู้ท่ั้วถงึ’ คบหาภกิษุทัง้หลายผูรู้ ้

ท่ัวถงึวา่ ‘คบหาบคุคลผูรู้ท่ั้วถงึ’ ตัง้ภกิษุทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึไวใ้นฐานะแหง่บคุคลผูรู้ ้

ท่ัวถงึ พระผูม้พีระภาคทรงท าความรักสมณะใหเ้กดิในหมูส่มณะ ทรงท าความเลือ่มใส 

สมณะใหเ้กดิในหมูส่มณะ ทรงท าความเคารพสมณะใหเ้กดิในหมูส่มณะ แกข่า้พระองค ์

แลว้หนอ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๕. ชวีกสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

โปตลยิสตูรที ่๔ จบ 

๕. ชวีกสตูร 

วา่ดว้ยหมอชวีกโกมารภจั 

  [๕๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สวนมะมว่งของหมอชวีกโกมารภัจ 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล หมอชวีกโกมารภัจเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดฟั้งมาอยา่งนีว้า่ ‘ชนทัง้หลายฆา่สตัว ์

เจาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนัน้ แตก็่ยังเสวยเนือ้ที ่

เขาฆา่เจาะจงพระองค ์ทีเ่ขาอาศัยพระองคท์ า’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนทัง้หลายฆา่สตัวเ์จาะจง 

ถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนัน้ แตก็่ยังเสวยเนือ้ทีเ่ขาฆา่ 

เจาะจงพระองค ์ทีเ่ขาอาศัยพระองคท์ า’ ชนเหลา่นัน้จะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง 

สมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา จะเป็น 

เหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๕. ชวีกสตูร 

 

เนือ้ทีค่วรฉนัและไมค่วรฉนั 

  [๕๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ชวีก ชนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ชนทัง้หลาย 

ฆา่สตัวเ์จาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนัน้ แตก็่ยงั 

เสวยเนือ้ทีเ่ขาฆา่เจาะจงพระองค ์ทีเ่ขาอาศัยพระองคท์ า’ ชนเหลา่นัน้ไมช่ือ่วา่พดู 

ตรงตามทีเ่รากลา่วไว ้แตช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ทีไ่มม่อียู ่

  เรากลา่วเนือ้ทีภ่กิษุไมค่วรฉันไวด้ว้ยเหต ุ๓ ประการ คอื 

   ๑. เนือ้ทีต่นเห็น๑ 

   ๒. เนือ้ทีต่นไดย้นิ 

   ๓. เนือ้ทีต่นสงสยั 

  เรากลา่วเนือ้ทีภ่กิษุไมค่วรฉันไวด้ว้ยเหต ุ๓ ประการนีแ้ล 

  เรากลา่วเนือ้ทีภ่กิษุควรฉันไวด้ว้ยเหต ุ๓ ประการ คอื 

   ๑. เนือ้ทีต่นไมเ่ห็น 

   ๒. เนือ้ทีต่นไมไ่ดย้นิ 

   ๓. เนือ้ทีต่นไมส่งสยั 

  ชวีก เรากลา่วเนือ้ทีภ่กิษุควรฉันไวด้ว้ยเหต ุ๓ ประการนีแ้ล 

การแผเ่มตตา 

  [๕๓] ชวีก ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้อาศัยบา้นหรอืนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่เธอ 

มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ดว้ยประการ 

อยา่งนี ้คหบดหีรอืบตุรคหบดเีขา้ไปหาเธอแลว้นมินตเ์พือ่ฉันภัตตาหารในวนัรุง่ข ึน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เนือ้ทีต่นเห็น หมายถงึเนือ้สัตวห์รอืเนือ้ปลาทีภ่กิษุเห็นทายกฆา่(น ามาปรงุอาหาร) ถวายหมูภ่กิษุ เนือ้ที ่

   ตนไดย้นิ และเนือ้ทีต่นสงสัยก็มนัียเดยีวกัน (ม.ม.อ. ๒/๕๒/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๕. ชวีกสตูร 

เมือ่ภกิษุตอ้งการจงึรับนมินต ์เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป ในเวลาเชา้ เธอครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องคหบดหีรอืบตุรคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

คหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้อังคาสเธอดว้ยบณิฑบาตอันประณีต เธอไมค่ดิอยา่งนีว้า่ 

‘ดจีรงิ คหบดหีรอืบตุรคหบดนีีพ้งึอังคาสเราดว้ยบณิฑบาตอันประณีต’ ทัง้ไมค่ดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ คหบดหีรอืบตุรคหบดจีงึจะอังคาสเราดว้ยบณิฑบาต 

อันประณีตเชน่นีต้ลอดไป’ เธอไมก่ าหนัด ไมย่นิด ีไมร่บีฉันบณิฑบาตนัน้ มปีกต ิ

เห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออกจากทกุข ์ฉันอยู ่

  ชวีก เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในสมัยนัน้ ภกิษุนัน้ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง หรอืเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้งหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ในคราวนัน้ ภกิษุนัน้ชือ่วา่ฉันอาหารอันไมม่โีทษเลย ใชห่รอืไม”่ 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิมาแลว้วา่ 

‘พรหมมปีกตอิยูด่ว้ยเมตตา’ ค ากลา่วทีเ่พยีงไดย้นิมานีข้า้พระองคเ์ห็นวา่พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นพยานได ้เพราะพระผูม้พีระภาคเองก็ทรงมปีกตอิยูด่ว้ยเมตตา” 

  “ชวีก บคุคลจะพงึมคีวามพยาบาทเพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ 

โมหะนัน้ตถาคตละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  ชวีก หากเธอกลา่วหมายถงึการละราคะ โทสะ โมหะนี ้เราเห็นดว้ย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคก์ลา่วหมายถงึการละราคะ โทสะ โมหะ 

นีแ้ล พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๕. ชวีกสตูร 

 

การแผก่รณุา มทุติา และอเุบกขา 

  [๕๔] “ชวีก ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้อาศัยบา้นหรอืนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่

เธอมกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมู่ 

เหลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ดว้ยประการอยา่งนี ้คหบดหีรอืบตุรคหบดเีขา้ไปหาเธอ 

แลว้นมินตเ์พือ่ฉันภัตตาหารในวนัรุ่งขึน้ เมือ่ภกิษุตอ้งการจงึรับนมินต ์เมือ่ลว่งราตรี 

นัน้ไป ในเวลาเชา้ เธอครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องคหบดหีรอื 

บตุรคหบด ีน่ังบนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไวแ้ลว้ คหบดหีรอืบตุรคหบดอีังคาสเธอดว้ย 

บณิฑบาตอันประณีต เธอไมค่ดิอยา่งนีว้า่ ‘ดจีรงิ คหบดหีรอืบตุรคหบดนีีพ้งึองัคาส 

เราดว้ยบณิฑบาตอันประณีต’ ทัง้ไมค่ดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ คหบดหีรอืบตุร 

คหบดจีงึจะอังคาสเราดว้ยบณิฑบาตอันประณีต เชน่นีต้ลอดไป’ เธอไมก่ าหนัด ไมย่นิด ี

ไมร่บีฉันบณิฑบาตนัน้ มปีกตเิห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออกจากทกุข ์ฉันอยู่ 

  ชวีก เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในสมัยนัน้ ภกิษุนัน้ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ หรอืเบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ในคราวนัน้ ภกิษุนัน้ชือ่วา่ฉันอาหารอันไมม่โีทษเลย ใชห่รอืไม”่ 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิมาแลว้วา่ 

‘พรหมมปีกตอิยูด่ว้ยอเุบกขา’ ค ากลา่วทีเ่พยีงไดย้นิมานีข้า้พระองคเ์ห็นวา่พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นพยานได ้เพราะพระผูม้พีระภาคเองก็ทรงมปีกตอิยูด่ว้ยอเุบกขา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ชวีก บคุคลจะพงึมคีวามเบยีดเบยีน มคีวามไมย่นิด ี

มคีวามกระทบกระท่ัง เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนัน้ตถาคต 

ละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๕. ชวีกสตูร 

  ชวีก หากเธอกลา่วหมายถงึการละราคะ โทสะ โมหะนี ้เราเห็นดว้ย” 

  หมอชวีกโกมารภัจกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคก์ลา่ว 

หมายถงึการละราคะ โทสะ โมหะนีแ้ล พระพทุธเจา้ขา้” 

ท าบญุไดบ้าปดว้ยเหต ุ๕ ประการ 

  [๕๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ชวีก เหตใุหป้ระสพ๑สิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุ ๕ ประการ 

ของบคุคลผูฆ้า่สตัวเ์จาะจงถวายตถาคตหรอืสาวกของตถาคต คอื 

   ๑. การทีเ่ขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกทา่นจงไปน าสตัวช์นดิโนน้มา’ นีเ้ป็น 

       เหตใุหป้ระสพสิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุเป็นอันมากประการที ่๑ 

   ๒. การทีส่ตัวนั์น้ไดรั้บทกุขโ์ทมนัสขณะถกูผกูคอน ามา นี้เป็นเหตใุห ้

       ประสพสิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุเป็นอันมากประการที ่๒ 

   ๓. การทีเ่ขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกทา่นจงไปฆา่สตัวช์นดินี’้ นีเ้ป็นเหต ุ

       ใหป้ระสพสิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุเป็นอันมากประการที ่๓ 

   ๔. การทีส่ตัวนั์น้ไดรั้บทกุขโ์ทมนัสขณะถกูฆา่ นีเ้ป็นเหตใุหป้ระสพสิง่ที ่

       ไมเ่ป็นบญุเป็นอันมากประการที ่๔ 

   ๕. การทีเ่ขาท าใหต้ถาคตหรอืสาวกของตถาคตยนิดดีว้ยเนือ้ทีไ่มส่มควร๒ 

       นีเ้ป็นเหตใุหป้ระสพสิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุเป็นอันมากประการที ่๕ 

  ชวีก เหตใุหป้ระสพสิง่ทีไ่มเ่ป็นบญุเป็นอันมาก ๕ ประการนีแ้ล ของบคุคล 

ผูฆ้า่สตัวเ์จาะจงถวายตถาคตหรอืสาวกของตถาคต” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ หมอชวีกโกมารภัจจงึกราบทลูวา่ 

“น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุทัง้หลายฉันเฉพาะภัตตาหาร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประสพ (ปสวต)ิ หมายถงึไดร้ับผลตอบ (ปฏลิภต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๑/๑๔๘) 

๒ เนือ้ทีไ่มส่มควร ดขูอ้ ๕๒ หนา้ ๔๙ ในเลม่นี ้

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

ทีส่มควร ภกิษุทัง้หลายฉันเฉพาะอาหารทีไ่มม่โีทษ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิต 

ของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองค ์

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ 

เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตาม 

ประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้ ี

พระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ า 

ขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

ชวีกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

วา่ดว้ยวาทะของคหบดชีือ่อบุาล ี

  [๕๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขตเมอืงนาลันทา 

สมัยนัน้แล นคิรนถ ์นาฏบตุรพรอ้มกับบรษัิทนคิรนถเ์ป็นจ านวนมาก อาศัยอยูท่ี ่

เมอืงนาลันทา ตอ่มา นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสส๑ี ออกเทีย่วหาอาหารในเมอืงนาลันทา 

กลับจากเทีย่วหาอาหารภายหลังเวลาอาหารแลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึปาวารกิัมพวนั ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ 

ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับนคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสซี ึง่ยนือยู ่

ทีนั่น้แลวา่ “ตปัสส ีทีน่ั่งมอียู ่ถา้ทา่นประสงค ์ก็จงน่ังเถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสจีงึเลอืกน่ัง ณ ที ่

สมควร ทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฆีตปสัส ีหมายถงึนคิรนถผ์ูม้ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะมานาน (ม.ม.อ. ๒/๕๖/๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

 

เปรยีบเทยีบทณัฑะ ๓ กบักรรม ๓ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามนคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสวีา่ “ตปัสส ีนคิรนถ ์นาฏบตุร 

บัญญัตกิรรมในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่ไวเ้ทา่ไร” 

  นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสทีลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม นคิรนถ ์นาฏบตุรมไิดบ้ัญญัต ิ

เป็นอาจณิวา่ ‘กรรม กรรม’ แตบ่ัญญัตเิป็นอาจณิวา่ ‘ทัณฑะ ทัณฑะ’ 

  “ตปัสส ีนคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตทัิณฑะในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤต ิ

กรรมชัว่ไวเ้ทา่ไร” 

  “ทา่นพระโคดม นคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตทัิณฑะในการท ากรรมชัว่ ในการ 

ประพฤตกิรรมชัว่ไว ้๓ ประการ คอื (๑) กายทัณฑะ (๒) วจทัีณฑะ (๓) มโนทัณฑะ” 

  “ตปัสส ีกายทัณฑะอยา่งหนึง่ วจทัีณฑะอยา่งหนึง่ มโนทัณฑะอยา่งหนึง่หรอื” 

  “ทา่นพระโคดม กายทัณฑะก็อยา่งหนึง่ วจทัีณฑะก็อยา่งหนึง่ มโนทัณฑะ 

ก็อยา่งหนึง่” 

  “ตปัสส ีบรรดาทัณฑะทัง้ ๓ ประการนีท้ีจ่ าแนกแยกเป็นอยา่งนี ้คอื 

(๑) กายทัณฑะ (๒) วจทัีณฑะ (๓) มโนทัณฑะ นคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตทัิณฑะ 

ไหนวา่มโีทษมากกวา่กัน ในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่” 

  “ทา่นพระโคดม บรรดาทัณฑะทัง้ ๓ ประการ ทีจ่ าแนกแยกเป็นอยา่งนี้ 

นคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตกิายทัณฑะวา่มโีทษมากกวา่กัน ในการท ากรรมชัว่ ในการ 

ประพฤตกิรรมชัว่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอืมโนทัณฑะ” 

  “ตปัสส ีทา่นตอบวา่ ‘กายทัณฑะ’ หรอื” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘กายทัณฑะ” 

  “ตปัสส ีทา่นตอบวา่ ‘กายทัณฑะ’ หรอื” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘กายทัณฑะ” 

  “ตปัสส ีทา่นตอบวา่ ‘กายทัณฑะ’ หรอื” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘กายทัณฑะ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงใหน้คิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสยีนืยันค าพดูนีถ้งึ ๓ ครัง้ ดว้ยประการ 

อยา่งนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  [๕๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสจีงึไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม พระองคท์รงบัญญัตทัิณฑะในการท ากรรมชัว่ 

ในการประพฤตกิรรมชัว่ไวเ้ทา่ไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ตปัสส ีตถาคตมไิดบ้ัญญัตเิป็นอาจณิวา่ 

‘ทัณฑะ ทัณฑะ’ แตบ่ัญญัตเิป็นอาจณิวา่ ‘กรรม กรรม” 

  “ทา่นพระโคดม พระองคท์รงบัญญัตกิรรมในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤต ิ

กรรมชัว่ไวเ้ทา่ไร” 

  “ตปัสส ีเราบัญญัตกิรรมในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่ไว ้๓ ประการ 

คอื (๑) กายกรรม (๒) วจกีรรม (๓) มโนกรรม๑” 

  “ทา่นพระโคดม กายกรรมอยา่งหนึง่ วจกีรรมอยา่งหนึง่ มโนกรรมอยา่งหนึง่ 

เทา่นัน้หรอื” 

  “ตปัสส ีกายกรรมก็อยา่งหนึง่ วจกีรรมก็อยา่งหนึง่ มโนกรรมก็อยา่งหนึง่ 

เทา่นัน้” 

  “ทา่นพระโคดม บรรดากรรมทัง้ ๓ ประการนีท้ีจ่ าแนกแยกเป็นอยา่งนี ้คอื 

(๑) กายกรรม (๒) วจกีรรม (๓) มโนกรรม พระองคท์รงบัญญัตกิรรมไหนวา่ม ี

โทษมากกวา่กัน ในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่” 

  “ตปัสส ีบรรดากรรมทัง้ ๓ ประการทีจ่ าแนกแยกเป็นอยา่งนี ้เราบัญญัต ิ

มโนกรรมวา่มโีทษมากกวา่ ในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่ มใิชก่ายกรรม 

หรอืวจกีรรม” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม อธบิายวา่ กายกรรม ไดแ้ก ่เจตนา ๒๐ เป็นฝ่ายกามาวจรกศุล ๘ และ 

   เป็นฝ่ายอกศุล ๑๒ ทีถ่งึการยดึถอื การรับ การปลอ่ย และการเคลือ่นไหวในกายทวาร วจกีรรม ไดแ้ก ่

   เจตนา ๒๐ เหลา่นัน้แหละ ทีไ่มเ่กีย่วกับการยดึถอืเป็นตน้ทางกายทวาร แตเ่กีย่วกับการเปลง่วาจาทีเ่กดิ 

   ขึน้ทางวจทีวาร มโนทวาร ไดแ้ก ่เจตนา ๒๙ ทัง้ฝ่ายกศุลและอกศุล ทีไ่มเ่กีย่วกับการเคลือ่นไหวทาง 

   ทวารทัง้ ๒ (กายทวารและวจทีวาร) ทีเ่กดิขึน้ทางมโนทวาร อกีนัยหนึง่ กายกรรม หมายถงึกายทจุรติ ๓ 

   วจกีรรม หมายถงึวจทีจุรติ ๔ มโนกรรม หมายถงึมโนทจุรติ ๓ (ม.ม.อ. ๒/๕๗/๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  “ทา่นพระโคดม พระองคต์รัสตอบวา่ ‘มโนกรรม’ หรอื” 

  “ใช ่เราตอบวา่ ‘มโนกรรม” 

  “ทา่นพระโคดม พระองคต์รัสตอบวา่ ‘มโนกรรม’ หรอื” 

  “ใช ่เราตอบวา่ ‘มโนกรรม” 

  “ทา่นพระโคดม พระองคต์รัสตอบวา่ ‘มโนกรรม’ หรอื” 

  “ใช ่เราตอบวา่ ‘มโนกรรม” 

  นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสใีหพ้ระผูม้พีระภาคทรงยนืยันในพระด ารัสนีถ้งึ ๓ ครัง้ 

ดว้ยประการอยา่งนี ้แลว้ลกุจากอาสนะเขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุรถงึทีอ่ยู ่

อบุาลอีาสาโตว้าทะกบัพระพทุธเจา้ 

  [๕๘] สมัยนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรน่ังอยูก่ับบรษัิทคฤหสัถเ์ป็นจ านวนมาก 

ซึง่เป็นกลุม่ชาวบา้นพาลกะ มคีหบดชีือ่อบุาลเีป็นหัวหนา้ ไดเ้ห็นนคิรนถช์ือ่ทฆี- 

ตปัสสเีดนิมาแตไ่กล จงึทักทายวา่ “ตปัสส ีเชญิทางนี ้ทา่นมาจากไหนแตว่ันเชยีว” 

  ทฆีตปัสสตีอบวา่ “ผมมาจากส านักของพระสมณโคดมนีเ้อง ขอรับ” 

  “ทา่นไดส้นทนาปราศรัยกับพระสมณโคดมบา้งหรอืไม”่ 

  “ก็ไดส้นทนาปราศรัยบา้ง ขอรับ” 

  “สนทนาปราศรัยกันถงึเรือ่งอะไรเลา่” 

  จากนัน้ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสไีดเ้ลา่เรือ่งทีส่นทนาปราศรัยกับพระผูม้พีระภาค 

ใหน้คิรนถ ์นาฏบตุรฟังทัง้หมด เมือ่นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสเีลา่จบ นคิรนถ ์นาฏบตุร 

จงึกลา่ววา่ 

  “ดลีะ ดลีะ ตปัสส ีการทีท่า่นทฆีตปัสสชีีแ้จงใหพ้ระสมณโคดมฟังนัน้ ตรง 

ตามทีส่าวกผูไ้ดศ้กึษาจนรูท่ั้วถงึค าสอนของศาสดาอยา่งถกูตอ้งชีแ้จงไว ้มโนทัณฑะ 

อันต า่ทรามจะดงีามไดอ้ยา่งไร เมือ่เทยีบกับกายทัณฑะทีส่ าคัญเชน่นี ้แทจ้รงิในการ 

ท ากรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้มโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ 

หรอืมโนทัณฑะเลย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  [๕๙] เมือ่นคิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อบุาลคีหบดไีดก้ลา่วกับนคิรนถ ์

นาฏบตุรวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นทฆีตปัสสชีีแ้จงดแีลว้ ถกูตอ้งแลว้ 

การทีท่า่นทฆีตปัสสชีีแ้จงใหพ้ระสมณโคดมฟังนัน้ ตรงตามทีส่าวกผูไ้ดศ้กึษาจนรู ้

ท่ัวถงึค าสอนของศาสดาอยา่งถกูตอ้งชีแ้จงไว ้มโนทัณฑะอันต า่ทรามจะดงีามได ้

อยา่งไร เมือ่เทยีบกับกายทัณฑะทีส่ าคัญเชน่นี ้แทจ้รงิในการท ากรรมชัว่ ในการ 

ประพฤตกิรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้ยอ่มมโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอืมโน- 

ทัณฑะเลย 

  ทา่นผูเ้จรญิ เอาเถดิ ขา้พเจา้จะไปโตว้าทะในเรือ่งนีก้ับพระสมณโคดมเอง 

ถา้พระสมณโคดมจักยนืยนั เหมอืนอยา่งทีท่า่นตปัสสยีนืยันไวอ้ยา่งนัน้ ขา้พเจา้จัก 

พดูตะลอ่มวกไปวกมาหวา่นลอ้มใหง้ง เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงจับขนแกะทีม่ขีน 

ยาวฉุดดงึไปดงึมาหมนุจนงง หรอืเปรยีบเหมอืนชายฉกรรจผ์ูเ้ป็นกรรมกรในโรงงาน 

สรุา ทิง้กระสอบทีม่สีว่นผสมสรุาใบใหญล่งในบอ่หมักสา่ทีล่กึ แลว้จับทีม่มุสา่ยไป 

สา่ยมาสลัดออก ขา้พเจา้จักขจัด บด ขยีซ้ ึง่วาทะของพระสมณโคดมดว้ยวาทะ 

เหมอืนคนทีแ่ข็งแรงเป็นนักเลงสรุา จับไหสรุาคว า่ลง หงายขึน้ เขยา่จนน ้าสรุา 

สะเด็ด หรอืขา้พเจา้จักเลน่กฬีาซกัป่านกับพระสมณโคดม เหมอืนชา้งแกอ่าย ุ๖๐ ปี 

ลงไปยังสระลกึเลน่กฬีาซกัป่าน 

  ทา่นผูเ้จรญิ เอาเถดิ ขา้พเจา้จะไป จักโตว้าทะในเรือ่งทีพ่ดูกันนีก้ับพระ 

สมณโคดมเอง” 

  “คหบด ีทา่นจงไป จงโตว้าทะในเรือ่งทีพ่ดูกันนีก้ับพระสมณโคดม แทจ้รงิ 

เราก็ได ้ทฆีตปัสสก็ีได ้หรอืทา่นก็ได ้ควรโตว้าทะกับพระสมณโคดม” 

  [๖๐] เมือ่นคิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสไีดก้ลา่ว 

กับนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ การทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึโตว้าทะกับพระ 

สมณโคดมนัน้ ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย เพราะพระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา รูม้ายา 

เป็นเครือ่งกลับใจพวกสาวกของอัญเดยีรถยีไ์ด”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร กลา่ววา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลย๑ทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึเป็น 

สาวกของพระสมณโคดม แตเ่ป็นไปได ้๒ทีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของอบุาล-ี 

คหบด ี

  คหบด ีทา่นจงไป จงโตว้าทะในเรือ่งทีพ่ดูกันนีก้ับพระสมณโคดม แทจ้รงิเราก็ได ้

ทฆีตปัสสก็ีได ้หรอืทา่นก็ได ้ควรโตว้าทะกับพระสมณโคดม” 

  แมค้รัง้ที ่๒ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสก็ีไดเ้ตอืนนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

การทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึโตว้าทะกับพระสมณโคดมนัน้ ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย เพราะ 

พระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา รูม้ายาเป็นเครือ่งกลับใจพวกสาวกของอัญเดยีรถยีไ์ด”้ 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร กลา่ววา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึ 

เป็นสาวกของพระสมณโคดม แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของ 

อบุาลคีหบด ี

  คหบด ีทา่นจงไป จงโตว้าทะในเรือ่งทีพ่ดูกันนีก้ับพระสมณโคดม แทจ้รงิ 

เราก็ได ้ทฆีตปัสสก็ีได ้หรอืทา่นก็ได ้ควรโตว้าทะกับพระสมณโคดม” 

  แมค้รัง้ที ่๓ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสก็ีไดก้ลา่วเตอืนนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ การทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึโตว้าทะกับพระสมณโคดมนัน้ ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย 

เพราะพระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา รูม้ายาเป็นเครือ่งกลับใจพวกสาวกของ 

อัญเดยีรถยีไ์ด”้ 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร กลา่ววา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึ 

เป็นสาวกของพระสมณโคดม แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของ 

อบุาลคีหบด ี

  คหบด ีทา่นจงไป จงโตว้าทะในเรือ่งทีพ่ดูกันนีก้ับพระสมณโคดม แทจ้รงิ 

เราก็ได ้ทฆีตปัสสก็ีได ้หรอืทา่นก็ได ้ควรโตว้าทะกับพระสมณโคดม” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นไปไมไ่ดเ้ลย หมายถงึปฏเิสธฐานะ (เหต)ุ และปฏเิสธโอกาส (ปัจจัย) ทีใ่หเ้ป็นไปได ้(องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๒ เป็นไปได ้ในทีน่ีห้มายถงึยอมรับฐานะ (เหต)ุ ทีใ่หเ้ป็นไปได ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  อบุาลคีหบดรัีบค านคิรนถ ์นาฏบตุรแลว้ลกุจากทีน่ั่ง ไหวน้คิรนถ ์นาฏบตุร 

และกระท าประทักษิณแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึปาวารกิัมพวนั ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นผูเ้จรญิ นคิรนถช์ือ่ 

ทฆีตปัสสไีดม้าทีน่ีบ้า้งไหม” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “มา คหบด”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นไดส้นทนาปราศรัยกับนคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสบีา้งไหม” 

  “ไดส้นทนาบา้ง คหบด”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นไดส้นทนาปราศรัยเรือ่งอะไรกับนคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสหีรอื” 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสบอกเรือ่งทีส่นทนาปราศรัยกับนคิรนถช์ือ่ 

ทฆีตปัสสทัีง้หมด แกอ่บุาลคีหบดทีกุประการ 

  [๖๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อบุาลคีหบดไีดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ดลีะ ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ ทฆีตปัสสชีีแ้จงดแีลว้ ถกูตอ้งแลว้ การทีน่คิรนถ ์

ชือ่ทฆีตปัสสชีีแ้จงใหพ้ระผูม้พีระภาคฟังนัน้ ตรงตามทีส่าวกผูไ้ดศ้กึษาจนรูท่ั้วถงึ 

ค าสอนของศาสดาอยา่งถกูตอ้งชีแ้จงไว ้มโนทัณฑะอันต า่ทรามจะดงีามไดอ้ยา่งไร 

เมือ่เทยีบกับกายทัณฑะทีส่ าคัญเชน่นี ้แทจ้รงิในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤต ิ

กรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้มโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอืมโนทัณฑะเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีหากทา่นจะพงึยดึมัน่อยูใ่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากัน 

เราจงึจะสนทนาในเรือ่งนี้ดว้ย” 

  อบุาลคีหบดกีราบทลูวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้จะยดึมั่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากนั 

เราทัง้ ๒ จงมาสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

 

พระผูม้พีระภาคทรงยอ้นถามปญัหา 

  [๖๒] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

นคิรนถใ์นโลกนีป่้วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก ถกูหา้มใชน้ ้าเย็น ใชแ้ตน่ ้ารอ้น เมือ่เขา 

ไมไ่ดน้ ้าเย็นจะตอ้งตาย นคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตวิา่นคิรนถผ์ูน้ีจ้ะไปเกดิ ณ ทีไ่หน” 

  อบุาลคีหบดทีลูตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เหลา่เทพทีช่ ือ่วา่มโนสตัวม์อียู ่เขายอ่ม 

เกดิในหมูเ่ทพนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาเป็นผูม้ใีจผกูพันตายไป” 

  “คหบด ีทา่นจงใสใ่จแลว้ชีแ้จงดทู ีท าไมค าหลังกบัค ากอ่น หรอืค ากอ่นกับ 

ค าหลัง ของทา่นจงึไมส่มัพันธก์ันเลา่ คหบด ีทา่นกลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้จะยดึมั่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากัน เราทัง้ ๒ จงมาสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีก็้ถกู ถงึกระนัน้ ในการท ากรรมชัว่ 

ในการประพฤตกิรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้มโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอื 

มโนทัณฑะเลย” 

  [๖๓] “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในโลกนีน้คิรนถ ์นาฏบตุร 

พงึเป็นผูส้ ารวมดว้ยการสังวร ๔ อยา่ง คอื 

   ๑. เวน้น ้าดบิทกุอยา่ง 

   ๒. ประกอบกจิทีเ่วน้จากบาปทกุอยา่ง 

   ๓. ลา้งบาปทกุอยา่ง 

   ๔. รับสมัผัสทกุอยา่งโดยไมใ่หเ้กดิบาป 

  แตข่ณะเธอกา้วไป ถอยกลับ ยอ่มท าใหส้ตัวเ์ล็ก ๆ ตายไปเป็นอันมาก 

  คหบด ีนคิรนถ ์นาฏบตุรจะบัญญัตวิา่ นคิรนถผ์ูน้ีม้วีบิากอยา่งไร” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ นคิรนถ ์นาฏบตุรมไิดบ้ัญญัตกิรรมทีไ่มจ่งใจวา่มโีทษมาก” 

  “ถา้เป็นกรรมทีจ่งใจเลา่ คหบด”ี 

  “ก็เป็นกรรมมโีทษมาก ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “นคิรนถ ์นาฏบตุรบัญญัตคิวามจงใจไวใ้นสว่นไหนเลา่ คหบด”ี 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  “ในมโนทัณฑะ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “คหบด ีทา่นจงก าหนดใจแลว้ชีแ้จงดทู ีท าไมค าหลังกับค ากอ่น หรอืค ากอ่น 

กับค าหลังของทา่น จงึไมส่มัพันธก์ันเลา่ ทา่นกลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ 

จะยดึมั่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากัน เราทัง้ ๒ จงมาสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีก็้ถกู ถงึกระนัน้ ในการท ากรรมชัว่ 

ในการประพฤตกิรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้มโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอืมโน- 

ทัณฑะเลย” 

  [๖๔] “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บา้นนาลันทานีม้ั่งคั่ง อดุม 

สมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น มใิชห่รอื” 

  “ใช ่ทา่นผูเ้จรญิ บา้นนาลันทานีม้ั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก 

มพีลเมอืงหนาแน่น” 

  “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ชายคนหนึง่ในบา้นนาลันทานี้ 

เงือ้ดาบขึน้พรอ้มกับพดูวา่ ‘เราจักท าสตัวเ์ทา่ทีม่อียูใ่นบา้นนาลันทานีใ้หเ้ป็นลาน 

เนือ้เดยีวกัน ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน ชัว่ขณะพรบิตาเดยีว’ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร เขาจะสามารถท าสตัวเ์ทา่ทีม่อียูใ่นบา้นนาลันทานีใ้หเ้ป็นลานเนือ้เดยีวกัน 

ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน ชัว่ขณะพรบิตาเดยีว ไดห้รอืไม”่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ตอ่ใหช้าย ๑๐ คน ๒๐ คน ๓๐ คน ๔๐ คน ๕๐ คน 

ก็ไมส่ามารถจะท าสตัวเ์ทา่ทีม่อียูใ่นบา้นนาลันทานี้ใหเ้ป็นลานเนือ้เดยีวกัน ใหเ้ป็น 

กองเนือ้เดยีวกัน ชัว่ขณะพรบิตาเดยีวได ้ชายผูต้ า่ทรามคนเดยีวจะเกง่กาจอะไร 

ปานนัน้” 

  “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์ผูถ้งึความ 

เชีย่วชาญทางจติมาในบา้นนาลันทานี ้สมณะหรอืพราหมณ์นัน้บอกอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

จักท าบา้นนาลันทานีใ้หเ้ป็นเถา้ดว้ยจติคดิประทษุรา้ยครัง้เดยีว’ คหบด ีทา่นเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์ผูถ้งึความเชีย่วชาญทางจตินัน้ 

จะสามารถท าบา้นนาลันทานีใ้หเ้ป็นเถา้ ดว้ยจติคดิประทษุรา้ยครัง้เดยีว ไดห้รอืไม่” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ บา้นนาลันทา ๑๐ หลัง ๒๐ หลัง ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง ๕๐ หลัง 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์ผูถ้งึความเชีย่วชาญทางจตินัน้ ยังสามารถท าใหเ้ป็น 

เถา้ไดด้ว้ยจติคดิประทษุรา้ยครัง้เดยีว แลว้บา้นนาลันทาทีท่รดุโทรมหลังเดยีวจะ 

คณนาอะไรเลา่” 

  “คหบด ีทา่นจงก าหนดใจแลว้ชีแ้จงดทู ีท าไมค าหลังกับค ากอ่น หรอืค ากอ่น 

กับค าหลังของทา่น จงึไมส่มัพันธก์ันเลา่ คหบด ีทา่นกลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ท่านผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้จะยดึมั่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากัน เราทัง้ ๒ จงมาสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีก็้ถกู ถงึกระนัน้ ในการท ากรรมชัว่ 

ในการประพฤตกิรรมชัว่ กายทัณฑะเทา่นัน้มโีทษมากกวา่ มใิชว่จทัีณฑะ หรอืมโน- 

ทัณฑะเลย” 

  [๖๕] “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ป่าทัณฑก ีป่ากาลงิคะ 

ป่าเมชฌะ ป่ามาตังคะ ไดก้ลายเป็นป่าทบึ ทา่นไดฟั้งมาแลว้มใิชห่รอื” 

  “ใช ่ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ไดฟั้งมาแลว้” 

  “คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ป่าทัณฑก ีป่ากาลงิคะ ป่าเมชฌะ 

ป่ามาตังคะ ไดก้ลายเป็นป่าทบึเพราะใคร” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ไดย้นิมาวา่ ป่าทัณฑก ีป่ากาลงิคะ ป่าเมชฌะ 

ป่ามาตังคะไดก้ลายเป็นป่าทบึเพราะจติคดิประทษุรา้ยของพวกฤาษี” 

  “คหบด ีทา่นจงก าหนดใจแลว้ชีแ้จงดทู ีท าไมค าหลังกับค ากอ่น หรอืค ากอ่น 

กับค าหลังของทา่น จงึไมส่มัพันธก์ันเลา่ คหบด ีทา่นกลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ท่านผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้จะยดึมั่นค าสตัยแ์ลว้สนทนากัน เราทัง้ ๒ จงมาสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

 

อบุาลคีหบดแีสดงตนเป็นอบุาสก 

  [๖๖] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพยีงอปุมาขอ้แรกขา้พระองคก็์มใีจยนิดชีืน่ชม 

ตอ่พระผูม้พีระภาคแลว้ แตข่า้พระองคป์รารถนาจะฟังปฏภิาณการชีแ้จงปัญหา 

อันวจิติรนีข้องพระผูม้พีระภาค ฉะนัน้ ขา้พระองคจ์งึไดแ้สรง้ท าเป็นเหมอืนอยู่ 

ตา่งฝ่ายกับพระผูม้พีระภาค ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ย 

ตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึ 

สรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

  [๖๗] “คหบด ีทา่นจงใครค่รวญกอ่นแลว้จงึท าเถดิ๑ การใครค่รวญกอ่นแลว้ 

จงึท า เป็นความดสี าหรับคนทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ทา่น” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมด้ว้ยพระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสกับขา้พระองค ์

อยา่งนีว้า่ ‘คหบด ีทา่นจงใครค่รวญกอ่นแลว้จงึท าเถดิ การใครค่รวญกอ่นแลว้ 

จงึท า เป็นความดสี าหรับคนทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ทา่น’ ขา้พระองคย์ิง่มใีจยนิดชีืน่ชม 

ตอ่พระผูม้พีระภาคยิง่ขึน้ ดว้ยวา่ พวกอัญเดยีรถยีไ์ดข้า้พระองคเ์ป็นสาวกแลว้ 

ก็จะพงึเทีย่วประกาศไปท่ัวหมูบ่า้นนาลันทาวา่ ‘อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของพวกเรา’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัเตอืนวา่ “ทา่นควรใครค่รวญกอ่นแลว้จงึท าเถดิ” เพราะอบุาลคีหบดเีป็นผูม้ ี

   ชือ่เสยีงและเลือ่มใสพวกนคิรนถม์าชา้นาน ถา้รบีแสตงตนเป็นพทุธมามกะ คนจะครหาไดว้า่ “พบนคิรนถ ์

   ก็ถงึนคิรนถเ์ป็นสรณะ พบพระก็ถงึพระเป็นทีพ่ ึง่” (ม.ม.อ. ๒/๖๗/๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

ก็แล พระผูม้พีระภาคตรัสกับขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘คหบด ีทา่นจงใครค่รวญกอ่น 

แลว้จงึท าเถดิ การใครค่รวญกอ่นแลว้จงึท า เป็นความดสี าหรับคนทีม่ชี ือ่เสยีง 

เชน่ทา่น’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นครัง้ที ่๒ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

  [๖๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีตระกลูของทา่นเป็นดจุบอ่น ้าของพวก 

นคิรนถม์านานแลว้ ทา่นควรเขา้ใจวา่ ควรใหบ้ณิฑบาตแกน่คิรนถเ์หลา่นัน้ผูเ้ขา้ไป 

หาตอ่ไปเถดิ” 

  อบุาลคีหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมด้ว้ยพระด ารัสทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสกับขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ตระกลูของทา่นเป็นดจุบอ่น ้าของพวกนคิรนถ ์

มานานแลว้ ทา่นควรเขา้ใจวา่ ควรใหบ้ณิฑบาตแกน่คิรนถเ์หลา่นัน้ผูเ้ขา้ไปหา 

ตอ่ไปเถดิ’ นี ้ขา้พระองคย์ิง่มใีจยนิดชีืน่ชมตอ่พระผูม้พีระภาคมากยิง่ขึน้ ขา้พระองค ์

ไดฟั้งค านีม้าวา่ ‘พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลควรใหท้านแกเ่ราเทา่นัน้ 

ไมค่วรใหแ้กค่นเหลา่อืน่ บคุคลควรใหท้านแกส่าวกของเราเทา่นัน้ ไมค่วรใหแ้กพ่วก 

สาวกของนักบวชเหลา่อืน่ ทานทีใ่หแ้กเ่ราเทา่นัน้ยอ่มมผีลมาก ทีใ่หแ้กค่นเหลา่อืน่ 

หามผีลมากไม ่ทานทีใ่หแ้กส่าวกทัง้หลายของเราเทา่นัน้ยอ่มมผีลมาก ทีใ่หแ้ก่ 

สาวกของนักบวชเหลา่อืน่หามผีลมากไม’่ แตค่วามจรงิ พระผูม้พีระภาคทรงชกัชวน 

ใหข้า้พระองคใ์หท้านแมใ้นพวกนคิรนถ ์ก็แล ขา้พระองคจั์กทราบกาลอันสมควรใน 

การใหท้านนีต้อ่ไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นครัง้ที ่๓ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

 

อบุาลคีหบดบีรรลธุรรม 

  [๖๙] หลังจากนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสอนุปพุพกีถา๑ แกอ่บุาลคีหบด ีคอื 

ทรงประกาศทานกถา๒(เรือ่งทาน) สลีกถา๓(เรือ่งศลี) สคัคกถา๔(เรือ่งสวรรค)์ กามา- 

ทนีวกถา๕(เรือ่งโทษความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่กาม)และเนกขมัมานสิงัสกถา๖ 

(เรือ่งอานสิงสแ์หง่การออกจากกาม) เมือ่ใด พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ อบุาลคีหบด ี

มจีติควรบรรลธุรรม มจีติออ่น มจีติปราศจากนวิรณ์ มจีติสงู มจีติผอ่งใส เมือ่นัน้ 

จงึทรงแสดงพระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา้(พระองคก์อ่นๆ) ทัง้หลาย ทรงยกขึน้ 

แสดงดว้ยพระองคเ์อง คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค ผา้ขาวสะอาดปราศจากสิง่ 

ปนเป้ือน จะพงึรับน ้ายอ้มตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งด ีแมฉั้นใด ธรรมจักษุอันปราศจากธลุ ี

ปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แกอ่บุาลคีหบด ีขณะทีน่ั่งอยูน่ั่นเองวา่ ส ิง่ใดสิง่หนึง่มคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงลว้นมคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนปุพุพกีถา หมายถงึเทศนาทีแ่สดงไปโดยล าดับ เพือ่ฟอกอัธยาศัยของสัตวใ์หห้มดจดเป็นชัน้ ๆ จากง่าย 

   ไปหายาก เพือ่เตรยีมจติของผูฟั้งใหพ้รอ้มทีจ่ะรับฟังอรยิสัจตอ่ไป ดจุผา้ทีซ่กัฟอกสะอาดแลว้ควรรับน ้ายอ้ม 

   ต่าง ๆ ไดด้ว้ยด ี(ม.ม.อ. ๒/๖๙/๖๘) 

๒ ทานกถา หมายถงึกถาทีพ่รรณนาคณุของทานหลายนัย เชน่ ทานเป็นเหตแุหง่ความสขุ เป็นมลูราก 

   แหง่สมบัตทิัง้หลาย เป็นทีก่อ่ใหเ้กดิโภคสมบัตทิัง้ปวง อปุมาดว้ยสิง่ตา่ง ๆ ตามความหมายทีมุ่ง่ถงึ เชน่ 

   ถา้มุง่ถงึความหมายว่าเป็นทีต่ัง้ ก็อปุมาดว้ยแผน่ดนิใหญ่ มุง่ถงึความหมายวา่หน่วงเหนีย่ว ก็อปุมาดว้ย 

   เชอืกโยง (ม.ม.อ. ๒/๖๙/๖๘) 

๓ สลีกถา หมายถงึกถาทีพ่รรณาคุณของศลีวา่เป็นทีพ่ ึง่ ทีอ่าศัย ทีตั่ง้ ทีห่น่วงเหนีย่ว ทีป้่องกัน ทีเ่รน้ 

   ทีไ่ป ทีไ่ปเบือ้งหนา้ เชน่ สมบัตทิัง้หลายในโลกนีแ้ละโลกอืน่ลว้นอาศัยศลีเป็นทีพ่ ึง่ทีอ่าศัย เป็นตน้ จงึไดม้า 

   (ม.ม.อ. ๒/๖๙/๖๙) 

๔ สคัคกถา หมายถงึกถาทีพ่รรณนาคณุของสวรรคว์า่ น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ และอืน่ ๆ อกีเป็น 

   อันมาก (ม.ม.อ. ๒/๖๙/๖๙) 

๕ กามาทนีวกถา หมายถงึกถาทีพ่รรณนากามวา่มโีทษมากมคีณุนอ้ย มคีวามเลวทรามมาก มคีวามดนีอ้ย 

   มคีวามเศรา้หมองมาก มคีวามผ่องแผว้นอ้ย มทีกุขม์าก มสีขุนอ้ย เป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๖๙/๖๙-๗๐) 

๖ เนกขมัมานสิงัสกถา หมายถงึกถาทีพ่รรณนาคณุความดขีองการไมต่ดิใจเพลนิอยูใ่นกาม ความปลอดโปรง่ 

   จากสิง่ลอ่เรา้เยา้ยวน การออกบวช เพือ่ใหม้ฉัีนทะทีจ่ะแสวงหาความดงีาม และความสขุอันสงบทีป่ระณีต 

   ยิง่ขึน้ไปกวา่นัน้ (ม.ม.อ. ๒/๖๙/๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  จากนัน้ อบุาลคีหบดเีห็นธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความ 

สงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีในหลกัค าสอนของ 

พระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เอาเถดิ บัดนี้ 

ขา้พระองคข์อทลูลากลับ เพราะมกีจิมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีเธอจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  [๗๐] จากนัน้ อบุาลคีหบดชีืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ลกุจากทีน่ั่งถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้กลับไปยังทีอ่ยู ่

ของตน เรยีกนายประตมูาสัง่วา่ 

  “นายประตเูพือ่นรัก ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป เราจะปิดประตกูันพวกนคิรนถทั์ง้ชาย 

และหญงิ แตเ่ราจะเปิดประตไูวส้ าหรับพระผูม้พีระภาคและสาวกของพระผูม้พีระภาค 

คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ถา้นคิรนถค์นใดคนหนึง่มา ทา่นพงึบอก 

อยา่งนีว้า่ ‘หยดุกอ่นทา่น อยา่เขา้ไปเลย ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป อบุาลคีหบดเีป็น 

สาวกของพระสมณโคดมแลว้ อบุาลคีหบดปิีดประตกูันพวกนคิรนถทั์ง้ชายและหญงิ 

แตเ่ปิดประตไูวส้ าหรับพระผูม้พีระภาคและสาวกของพระผูม้พีระภาค คอื ภกิษุ 

ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา หากทา่นตอ้งการอาหารก็จงรออยูท่ีน่ีแ่หละ จะมคีน 

น ามาใหท้ีน่ีเ่อง” 

  นายประตรัูบค าอบุาลคีหบดแีลว้ 

  [๗๑] นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสไีดย้นิวา่ “ขา่ววา่ อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของ 

พระสมณโคดมแลว้” ล าดบันัน้ จงึเขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ ‘ขา่ววา่ อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดมแลว้” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรตอบวา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึเป็น 

สาวกของพระสมณโคดมนัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของ 

อบุาลคีหบด”ี 

  แมค้รัง้ที ่๒ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสก็ีไดก้ลา่วกับนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ ‘ขา่ววา่ อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดมแลว้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรก็ยังพดูวา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึ 

เป็นสาวกของพระสมณโคดมนัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของ 

อบุาลคีหบด”ี 

  แมค้รัง้ที ่๓ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสก็ีไดก้ลา่วกับนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ ‘ขา่ววา่ อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดมแลว้” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรก็ยังพดูดว้ยความมั่นใจวา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบด ี

จะพงึเป็นสาวกของพระสมณโคดมนัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวก 

ของอบุาลคีหบด”ี 

  นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เอาเถดิ ขา้พเจา้จะไปดใูหรู้แ้น่วา่ 

อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดม จรงิหรอืไม”่ 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรจงึกลา่ววา่ “ตปัสส ีทา่นไปเถดิ จะไดรู้ว้า่ อบุาลคีหบดเีป็น 

สาวกของพระสมณโคดม จรงิหรอืไม”่ 

อบุาลคีหบดไีมต่อ้นรบันคิรนถ ์

  [๗๒] ตอ่มา นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสเีขา้ไปยังทีอ่ยูข่องอบุาลคีหบด ีนายประต ู

เห็นเขาเดนิมาแตไ่กลจงึบอกวา่ 

  “หยดุกอ่นทา่น อยา่เขา้ไปเลย ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป อบุาลคีหบดเีป็นสาวก 

ของพระสมณโคดมแลว้ อบุาลคีหบดปิีดประตกูันพวกนคิรนถทั์ง้ชายและหญงิ แต่ 

เปิดประตไูวส้ าหรับพระผูม้พีระภาคและสาวกของพระผูม้พีระภาค คอื ภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิา ถา้ทา่นตอ้งการอาหารก็จงรออยูท่ีน่ีแ่หละ จะมคีนน ามาใหท้ีน่ีเ่อง” 

  นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสบีอกวา่ “ขา้พเจา้ไมต่อ้งการอาหารหรอก” แลว้กลับจาก 

ทีนั่น้ เขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ เป็นความจรงิทเีดยีวทีอ่บุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดม 

ขอ้นัน้ขา้พเจา้ไมเ่ห็นดว้ยกับทา่นดังไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ ‘การทีอ่บุาลคีหบดจีะโตว้าทะ 

กับพระสมณโคดมนัน้ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย เพราะพระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

รูม้ายาเป็นเครือ่งกลับใจสาวกของพวกอัญเดยีรถยีไ์ด ้ทา่นผูเ้จรญิ อบุาลคีหบดขีอง 

ทา่นคงถกูพระสมณโคดมกลับใจดว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจเสยีแลว้” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร กลา่ววา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบดจีะพงึ 

เป็นสาวกของพระสมณโคดมนัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของ 

อบุาลคีหบด”ี 

  แมค้รัง้ที ่๒ นคิรนถช์ือ่ทฆีตปัสสก็ีไดก้ลา่วกับนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ เป็นความจรงิทเีดยีวทีอ่บุาลคีหบดเีป็นสาวกของพระสมณโคดม ขอ้นัน้ 

ขา้พเจา้ไมเ่ห็นดว้ยกับทา่นดังไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ ‘การทีอ่บุาลคีหบดจีะโตว้าทะกับพระ 

สมณโคดมนัน้ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย เพราะพระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา รูม้ายา 

เป็นเครือ่งกลับใจสาวกของพวกอัญเดยีรถยีไ์ด ้ทา่นผูเ้จรญิ อบุาลคีหบดขีองทา่นคง 

ถกูพระสมณโคดมกลับใจดว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจเสยีแลว้” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร ก็ยังกลา่ววา่ “ตปัสส ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่บุาลคีหบด ี

จะพงึเป็นสาวกของพระสมณโคดมนัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวก 

ของอบุาลคีหบด ีเอาเถดิ ตปัสส ีเราจะไปดใูหรู้แ้น่วา่ อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของ 

พระสมณโคดม จรงิหรอืไม”่ 

  ล าดับนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรพรอ้มกับบรษัิทนคิรนถเ์ป็นจ านวนมากไดเ้ขา้ 

ไปยังทีอ่ยูข่องอบุาลคีหบด ีนายประตเูห็นนคิรนถ ์นาฏบตุรเดนิมาแตไ่กลจงึพดู 

เตอืนทา่นวา่ 

  “หยดุกอ่นทา่น อยา่เขา้ไปเลย ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของ 

พระสมณโคดมแลว้ อบุาลคีหบดปิีดประตกูันพวกนคิรนถทั์ง้ชายและหญงิ แตเ่ปิด 

ประตไูวส้ าหรับพระผูม้พีระภาคและสาวกของพระผูม้พีระภาค คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา ถา้ทา่นตอ้งการอาหารก็จงรออยูท่ีน่ีแ่หละ จะมคีนน ามาใหท้ีน่ีเ่อง” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุร กลา่ววา่ “นายประตเูพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงเขา้ไปหา 

อบุาลคีหบดแีลว้บอกอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นขอรับ นคิรนถ ์นาฏบตุรพรอ้มกับบรษัิทนคิรนถ ์

เป็นจ านวนมากยนืรออยูน่อกซุม้ประต ูเขาตอ้งการพบทา่น” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  นายประตรัูบค าแลว้เขา้ไปหาอบุาลคีหบดเีรยีนวา่ “ทา่นขอรับ นคิรนถ ์นาฏบตุร 

พรอ้มกับบรษัิทนคิรนถเ์ป็นจ านวนมากยนืรออยูน่อกซุม้ประต ูเขาตอ้งการพบทา่น” 

  อบุาลคีหบดกีลา่ววา่ “นายประตเูพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงปอูาสนะไวท้ีศ่าลา 

ประตกูลาง” 

  นายประตรัูบค าแลว้ ปอูาสนะไวท้ีศ่าลาประตกูลางเสร็จแลว้ เขา้ไปหาอบุาลคีหบด ี

เรยีนวา่ “ทา่นขอรับ อาสนะปไูวท้ีศ่าลาประตกูลางเสร็จแลว้ ขอทา่นจงก าหนดเวลา 

ทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  [๗๓] จากนัน้ อบุาลคีหบดเีขา้ไปยังศาลาประตกูลางน่ังบนอาสนะเลศิ ล ้าคา่ 

สงูสง่ และดยีิง่นัน้เสยีเอง แลว้เรยีกนายประตมูาสัง่วา่ “นายประตเูพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ 

ทา่นจงไปหานคิรนถ ์นาฏบตุร บอกกับเขาอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นครับ อบุาลคีหบดสีัง่มา 

อยา่งนีว้า่ ‘จงเขา้ไปเถดิครับ ถา้ทา่นประสงค”์ 

  นายประตรัูบค าแลว้เขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุร เรยีนวา่ “ทา่นขอรับ อบุาล-ี 

คหบดสีัง่มาอยา่งนีว้า่ ‘จงเขา้ไปเถดิขอรับ ถา้ทา่นประสงค”์ 

  ล าดับนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรพรอ้มกับบรษัิทนคิรนถเ์ป็นจ านวนมากจงึเขา้ไปยัง 

ศาลาประตกูลาง 

  ไดย้นิวา่ เมือ่กอ่น อบุาลคีหบดเีห็นนคิรนถ ์นาฏบตุรเดนิมาจะไกลแคไ่หน 

ก็ตาม ก็จะไปตอ้นรับถงึทีนั่น้ เช็ดถอูาสนะเลศิ ล ้าคา่ สงูสง่ และดยีิง่ดว้ยผา้หม่แลว้ 

เชือ้เชญิใหน่ั้ง บัดนี ้เขากลับน่ังบนอาสนะเลศิ ล ้าคา่ สงูสง่ และดยีิง่นัน้เสยีเอง 

แลว้ไดพ้ดูกับนคิรนถ ์นาฏบตุรอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ อาสนะมอียู ่ถา้ทา่นประสงค ์

ก็จงน่ังเถดิ” 

  เมือ่คหบดกีลา่วอยา่งนี ้นคิรนถ ์นาฏบตุรก็พดูวา่ “ทา่นบา้หรอืโงก่ันเลา่ 

คหบด ีทา่นเองบอกกับเราวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้จะไปโตว้าทะกับพระสมณโคดม’ 

ครัน้ไปแลว้ ทา่นเองกลับถกูสวมปากดว้ยตะกรอ้คอืวาทะใบใหญเ่สยีนี ่ชายผูม้ ี

อัณฑะแตถ่กูควกัอัณฑะออกเสยีทัง้ ๒ ขา้ง หรอืคนมดีวงตาแตถ่กูควกัดวงตาออก 

ทัง้ ๒ ขา้ง แมฉั้นใด ทา่นก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บอกวา่ ‘จะไปโตว้าทะกับพระสมณโคดม’ 

ครัน้ไปแลว้ กลับถกูสวมปากดว้ยตะกรอ้คอืวาทะใบใหญ ่พระสมณโคดมกลับใจ 

ทา่นดว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจหรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

 

มายาเครือ่งกลบัใจ 

  [๗๔] อบุาลคีหบดชีีแ้จงวา่ “ทา่นขอรับ มายาเป็นเครือ่งกลับใจนีด้จีรงิ 

มายาเป็นเครือ่งกลับใจนีง้ามจรงิ ญาตสิาโลหติผูเ้ป็นทีรั่กของขา้พเจา้ หากกลับใจได ้

ดว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจนี ้มายาเป็นเครือ่งกลับใจนีก็้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

เกือ้กลู เพือ่สขุแกญ่าตสิาโลหติผูเ้ป็นทีรั่กของขา้พเจา้ไปนานแสนนาน 

  กษัตรยิทั์ง้ปวง หากกลับใจไดด้ว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจนี ้มายาเครือ่ง 

กลับใจนีก็้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกก่ษัตรยิทั์ง้ปวงไปนานแสนนาน 

  แมพ้ราหมณ์ทัง้ปวง ฯลฯ 

  แพศย ์ฯลฯ 

  ศทูรทัง้ปวง หากกลับใจไดด้ว้ยมายาเป็นเครือ่งกลบัใจนี ้มายาเป็นเครือ่งกลบัใจ 

นีก็้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกศ่ทูรทัง้ปวงไปนานแสนนาน 

  แมโ้ลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย ์หากกลับใจไดด้ว้ยมายาเป็นเครือ่งกลับใจนี ้มายาเป็นเครือ่งกลับใจ 

นีก็้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกโ่ลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

แกห่มูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยไ์ปนานแสนนาน 

  ทา่นขอรับ ถา้เชน่นัน้ ขา้พเจา้จะอปุมาใหท้า่นฟัง เพราะวญิญชูนบางพวก 

ในโลกนีย้อ่มเขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าได ้แมด้ว้ยขอ้อปุมา 

  [๗๕] ทา่นขอรับ เรือ่งเคยมมีาแลว้ สาววยัรุน่ภรรยาของพราหมณ์แกเ่ฒา่ 

วยัชราคนหนึง่มคีรรภใ์กลค้ลอด ตอ่มา ภรรยาสาวนัน้จงึพดูกับพราหมณ์นัน้วา่ 

‘พีพ่ราหมณ์ พีจ่งไปซือ้ลกูลงิจากตลาดมาสกัตัวไวเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูฉัน’ เมือ่นาง 

บอกอยา่งนัน้ พราหมณ์นัน้ก็พดูวา่ ‘นอ้งหญงิ คอยจนคลอดเสยีกอ่นเถดิ ถา้เธอ 

คลอดลกูเป็นชาย ฉันก็จักซือ้ลกูลงิตัวผูจ้ากตลาดมาใหเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูชายเธอ 

แตถ่า้เธอคลอดลกูเป็นหญงิ ฉันก็จักซือ้ลกูลงิตัวเมยีจากตลาดมาใหเ้ป็นเพือ่นเลน่ของ 

ลกูสาวเธอ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภรรยาสาวก็พดูกับพราหมณ์นัน้วา่ ‘พีพ่ราหมณ์ พีจ่งไปซือ้ 

ลกูลงิจากตลาดมาสกัตัวไวเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูฉัน’ แมค้รัง้ที ่๒ พราหมณ์ก็พดูวา่ 

‘นอ้งหญงิ คอยจนคลอดเสยีกอ่นเถดิ ถา้เธอคลอดลกูเป็นชาย ฉันก็จักซือ้ลกูลงิตัวผู ้

จากตลาดมาใหเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูชายเธอ แตถ่า้เธอคลอดลกูเป็นหญงิ ฉันก็จัก 

ซือ้ลกูลงิตัวเมยีจากตลาดมาใหเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูสาวเธอ’ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภรรยาสาวนัน้ก็พดูกับพราหมณ์นัน้วา่ ‘พีพ่ราหมณ์ พีจ่งไปซือ้ 

ลกูลงิจากตลาดมาสกัตัวไวเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูฉัน’ ก็แล พราหมณ์แกนั่น้หลงใหล 

รักใครภ่รรยาสาวจงึซือ้ลกูลงิจากตลาดมาแลว้บอกเธอวา่ ‘ฉันซือ้ลกูลงิจากตลาดมา 

ไวเ้ป็นเพือ่นเลน่ของลกูเธอแลว้นะ นอ้งหญงิ’ เมือ่พราหมณ์บอกอยา่งนีแ้ลว้ ภรรยา 

สาวนัน้จงึพดูวา่ ‘พีพ่ราหมณ์ พีจ่งอุม้ลกูลงิตัวนีไ้ปหาลกูชา่งยอ้มผูช้ านาญการยอ้ม 

แลว้บอกเขาวา่ ‘เพือ่นผูช้ านาญการยอ้ม ฉันอยากใหท้า่นยอ้มลกูลงิตัวนีใ้หส้จัีบ 

อยา่งสนทิด ีขดัแลว้ขดัอกี ใหเ้รยีบรอ้ยทัง้สองดา้น’ 

  พราหมณ์ผูห้ลงใหลรักใครภ่รรยาสาวนัน้อุม้ลกูลงิไปหาลกูนายชา่งยอ้มผูช้ านาญ 

การยอ้มแลว้บอกวา่ ‘เพือ่นผูช้ านาญการยอ้ม ฉันอยากใหท้า่นยอ้มลกูลงิตัวนีใ้ห ้

สจัีบอยา่งสนทิด ีขดัแลว้ขดัอกี ใหเ้รยีบรอ้ยทัง้สองดา้น’ เมือ่พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้ 

แลว้ บตุรนายชา่งยอ้มผูช้ านาญการยอ้มไดบ้อกวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ลกูลงิของทา่นนี้ 

ควรยอ้มสเีทา่นัน้ ไมค่วรขดัแลว้ขดัอกี’ แมฉั้นใด วาทะของนคิรนถผ์ูเ้ขลาก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ควรเป็นทีย่นิดขีองคนเขลาดว้ยกันเทา่นัน้ ไมค่วรเป็นทีย่นิด ีไมค่วร 

ซกัถาม และไมค่วรพจิารณาของบัณฑติทัง้หลาย 

  ทา่นผูเ้จรญิ ตอ่มา พราหมณ์นัน้ถอืผา้ใหมคู่ห่นึง่ไปหาบตุรนายชา่งยอ้มผูช้ านาญ 

การยอ้มแลว้บอกกับเขาวา่ ‘เพือ่นผูช้ านาญการยอ้ม ฉันอยากใหท้า่นยอ้มผา้ใหม ่

คูน่ีใ้หส้จัีบอยา่งสนทิด ีขดัแลว้ขดัอกี ใหเ้รยีบรอ้ยทัง้สองดา้น’ เมือ่พราหมณ์บอก 

อยา่งนีแ้ลว้ บตุรนายชา่งยอ้มผูช้ านาญการยอ้มก็ไดบ้อกวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ผา้ใหม ่

ของทา่นคูน่ี ้ควรยอ้ม ควรขดัแลว้ขดัอกี’ แมฉั้นใด วาทะของพระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ควรเป็นทีย่นิดขีองบัณฑติ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

ทัง้หลายเทา่นัน้ ไมค่วรเป็นทีย่นิด ีไมค่วรซกัถาม และไมค่วรพจิารณา๑ของคนเขลา 

ทัง้หลาย” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรถามวา่ “คหบด ีบรษัิทพรอ้มทัง้พระราชาตา่งก็รูจั้กทา่น 

อยา่งนีว้า่ ‘อบุาลคีหบดเีป็นสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุร’ เราจะจ าทา่นวา่ เป็นสาวก 

ของใครเลา่” 

  เมือ่นคิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อบุาลคีหบดลีุกจากอาสนะพาดสไบ 

เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่พดูกับนคิรนถ ์นาฏบตุรวา่ 

“ทา่นขอรับ ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟังการกลา่วสรรเสรญิพระคณุของพระผูม้พีระภาค 

ของขา้พเจา้ผูเ้ป็นสาวก” แลว้กลา่วคาถาประพันธด์ังตอ่ไปนีว้า่ 

อบุาลคีหบดปีระกาศตนเป็นพทุธสาวก 

  [๗๖]   “ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นปราชญ ์

   ปราศจากโมหะ ทรงท าลายกเิลสเครือ่งตรงึจติได ้

   ทรงช านะมาร ไมม่ทีกุข ์มจีติเสมอดว้ยด ีมมีารยาทเจรญิ 

   มพีระปัญญาด ีทรงขา้มกเิลสอันปราศจากความเสมอ 

   (และ)ปราศจากมลทนิได ้

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูไ้มม่คีวามสงสยั 

   มพีระทัยด ีทรงคายโลกามสิได ้ทรงบันเทงิ 

   ทรงเจรญิสมณธรรมส าเร็จแลว้ ทรงเกดิเป็นมนุษย ์

   มพีระสรรีะเป็นชาตสิดุทา้ย ทรงเป็นนระไมม่ผีูเ้ปรยีบได ้

   ปราศจากกเิลสเพยีงดังธลุ ี

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายความว่า พระพทุธพจนเ์ป็นสิง่ลกึซึง้เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร คนเขลาไมส่ามารถหย่ังถงึได ้(ม.ม.อ. 

   ๒/๗๕/๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูไ้มม่คีวามสงสยั 

   ทรงเฉียบแหลม ผูท้รงแนะน าสตัว ์ผูเ้ป็นสารถผีูป้ระเสรฐิ 

   ผูย้อดเยีย่ม ทรงมธีรรมงาม หมดความเคลอืบแคลง 

   ทรงใหแ้สงสวา่ง ทรงตัดมานะเสยีได ้มพีระวริยิะ 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูอ้งอาจ 

   ไมม่ใีครประมาณได ้มพีระคณุลกึซึง้ บรรลถุงึญาณ 

   ทรงท าความเกษม มพีระญาณ ด ารงอยูใ่นธรรม 

   ทรงส ารวมพระองคด์แีลว้ ลว่งกเิลสเครือ่งขอ้ง หลดุพน้แลว้ 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิ 

   ผูท้รงมเีสนาสนะอันสงัด สิน้สงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้ 

   มพีระปัญญาโตต้อบ มพีระปัญญาหยั่งรู ้

   ทรงลดธงคอืมานะเสยีได ้ปราศจากราคะ 

   เป็นผูฝึ้กแลว้ เป็นผูป้ราศจากธรรมเครือ่งยดึหน่วง 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

   ผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคท์ี ่๗๑ 

   ผูไ้มล่วงโลก ทรงมวีชิชา ๓ เป็นผูป้ระเสรฐิ 

   ทรงช าระกเิลสแลว้ ประสมอักษรใหเ้ป็นบทคาถา 

   ทรงสงบระงับ มพีระญาณแจม่แจง้ 

   ทรงใหธ้รรมทานกอ่นผูอ้ืน่ทัง้หมด เป็นผูส้ามารถ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคท์ี ่๗ หมายถงึพระโคดมสัมมาสัมพทุธเจา้ ผูเ้ป็นพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

   พระองคห์นึง่ บรรดาพระพทุธเจา้ ๗ พระองค ์คอื 

   ๑. พระวปัิสสสีัมมาสัมพทุธเจา้   ๒. พระสขิสีัมมาสัมพทุธเจา้ 

   ๓. พระเวสสภสูัมมาสัมพทุธเจา้   ๔. พระกกสุันธสัมมาสัมพทุธเจา้ 

   ๕. พระโกนาคมนสัมมาสัมพทุธเจา้   ๖. พระกัสสปสัมมาสัมพทุธเจา้ 

   ๗. พระโคดมสัมมาสัมพทุธเจา้ (ท.ีปา. ๑๑/๒๗๗/๑๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๖. อปุาลวิาทสตูร 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นอรยิะ 

   มพีระองคอ์บรมแลว้ บรรลคุณุทีค่วรบรรล ุ

   ทรงแสดงอรรถใหพ้สิดาร มพีระสต ิ

   ทรงเห็นแจง้ ไมย่บุลง ไมฟ่ขู ึน้ 

   ไมท่รงหวัน่ไหว เป็นผูม้คีวามช านาญ 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูเ้สด็จไปดแีลว้ 

   ทรงมฌีาน ไมท่รงปลอ่ยพระทัยไปตามกระแส 

   เป็นผูห้มดจด ไมส่ะดุง้ ปราศจากความกลัว 

   สงบอยูผู่เ้ดยีว ทรงบรรลธุรรมอันเลศิ 

   ทรงขา้มพน้เอง ทรงยังสตัวอ์ืน่ใหข้า้มพน้ดว้ย 

    ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูส้งบแลว้ 

   มพีระปัญญากวา้งใหญเ่สมอดว้ยแผน่ดนิ 

   มพีระปัญญาใหญห่ลวง ปราศจากความโลภ 

   ทรงด าเนนิปฏปิทาเหมอืนพระพทุธเจา้ในปางกอ่น 

   เสด็จไปด ีไมม่บีคุคลเปรยีบ ไมม่ผีูเ้สมอเหมอืน 

   ทรงแกลว้กลา้ เป็นผูล้ะเอยีด สขุมุ 

     ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

   ผูต้ัดตัณหาไดเ้ด็ดขาด ผูต้ ืน่ ปราศจากควนั 

   ผูไ้มถ่กูตัณหาและทฏิฐฉิาบทา ผูค้วรบชูา 

   ผูท้รงไดรั้บพระนามวา่ยักขะ๑ เป็นบคุคลผูส้งูสดุ 

   มพีระคณุชัง่ไมไ่ด ้เป็นผูใ้หญย่ิง่ 

   บรรลยุศอยา่งยอดเยีย่ม” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยกัขะ ในทีน่ีห้มายถงึทรงแสดงอานุภาพได ้และทรงท าพระกายไมใ่หป้รากฏได ้(ม.ม.อ. ๒/๗๖/๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

  [๗๗] นคิรนถ ์นาฏบตุรถามวา่ “คหบด ีทา่นประมวลถอ้ยค าส าหรับพรรณนา 

คณุของพระสมณโคดมไวต้ัง้แตเ่มือ่ไร” 

  อบุาลคีหบดตีอบวา่ “ทา่นขอรับ ชา่งดอกไม ้หรอืลกูมอืชา่งดอกไมผู้ช้ านาญ 

พงึรอ้ยดอกไมต้า่ง ๆ กองใหญใ่หเ้ป็นพวงมาลัยอันวจิติรได ้แมฉั้นใด พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทรงมพีระคณุควรพรรณนาเป็นอเนก ทรงมพีระคณุ 

ควรพรรณนาไดห้ลายรอ้ย ใครเลา่จักพรรณนาไมไ่ดถ้งึพระคณุของพระองคผ์ูค้วร 

พรรณนา” 

  จากนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรทนดสูกัการะของพระผูม้พีระภาคไมไ่ด ้จงึกระอัก 

โลหติอุน่ออกจากปาก ณ ทีนั่น้เอง ดังนีแ้ล 

อปุาลวิาทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

วา่ดว้ยการประพฤตวิตัรเลยีนแบบสนุขั 

  [๗๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวโกลยิะชือ่หลทิทวสนะ 

แควน้โกลยิะ ครัง้นัน้แล บตุรของชาวโกลยิะชือ่ปณุณะผูป้ระพฤตโิควตัร๑และ 

ชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร๒ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

นายปณุณะ โกลยิบตุร ผูป้ระพฤตโิควตัร ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ที่ 

สมควร สว่นชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที ่

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ก็แสดงทา่ตะกยุดจุสนัุขแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  นายปณุณะ โกลยิบตุรผูป้ระพฤตโิควตัรไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูป้ระพฤตโิควตัร หมายถงึผูป้ระพฤตเิลยีนแบบโค คอื ผกูเขา ผูกหางเทีย่วไปกับฝงูโค (ม.ม.อ. 

   ๒/๗๘/๗๕) 

๒ ผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร หมายถงึผูป้ระพฤตเิลยีนแบบสนัุข หรอืท ากริยิาอาการเหมอืนสนัุขทกุอยา่ง (ม.ม.อ. 

   ๒/๗๘/๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะ ผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัรนี ้ท าสิง่ที ่

ผูอ้ืน่ท าไดย้าก กนิอาหารทีเ่ขากองไวบ้นพืน้ดนิ เขาสมาทานกกุกรุวตัรนัน้อยา่ง 

สมบรูณ์แบบมานานแลว้ คตขิองเขาจักเป็นอยา่งไร ภพหนา้ของเขาจักเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสหา้มวา่ “อยา่เลย ปณุณะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถาม 

เราถงึเรือ่งนีเ้ลย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ นายปณุณะ โกลยิบตุรผูป้ระพฤตโิควตัรก็ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะนี ้ผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร ท าสิง่ที ่

ผูอ้ืน่ท าไดย้าก กนิอาหารทีเ่ขากองไวบ้นพืน้ดนิ เขาสมาทานกกุกรุวตัรอยา่ง 

สมบรูณ์แบบมานานแลว้ คตขิองเขาจักเป็นอยา่งไร ภพหนา้ของเขาจักเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสหา้มวา่ “อยา่เลย ปณุณะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถาม 

เราถงึเรือ่งนีเ้ลย” 

  แมค้รัง้ที ่๓ นายปณุณะ โกลยิบตุรผูป้ระพฤตโิควตัร ก็ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร ท าสิง่ทีผู่อ้ ืน่ 

ท าไดย้าก กนิอาหารทีเ่ขากองไวบ้นพืน้ดนิ เขาสมาทานกกุกรุวตัรอยา่งสมบรูณ์ 

แบบมานานแลว้ คตขิองเขาจักเป็นอยา่งไร ภพหนา้ของเขาจักเป็นอยา่งไร” 

คตขิองบคุคลผูป้ระพฤตโิควตัรและกกุกรุวตัร 

  [๗๙] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ปณุณะ เราหา้มเธอไมไ่ดแ้น่วา่ ‘อยา่เลย 

ปณุณะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถามเราถงึเรือ่งนีเ้ลย’ แตเ่ราจักชีแ้จงใหเ้ธอฟัง 

บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญกกุกรุวตัร บ าเพ็ญตนตามปกตแิบบสนัุข บ าเพ็ญจติ 

แบบสนัุข บ าเพ็ญกริยิาอาการแบบสนัุขอยา่งสมบรูณ์ไมข่าดสาย ครัน้บ าเพ็ญกกุกรุวตัร 

บ าเพ็ญตนตามปกตแิบบสนัุข บ าเพ็ญจติแบบสนัุข บ าเพ็ญกริยิาอาการแบบสนัุข 

อยา่งสมบรูณ์ไมข่าดสายแลว้ หลังจากตายไป เขายอ่มไปเกดิในหมูส่นัุข อนึง่ ถา้เขา 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เราจักเป็นเทวดา หรอืเทพองคใ์ดองคห์นึง่ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

พรหมจรรยน์ี’้ ทฏิฐขิองเขานัน้จัดเป็นมจิฉาทฏิฐ ิเรากลา่ววา่ คตขิองผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิ

ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) นรก (๒) ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  ปณุณะ กกุกรุวตัรเมือ่ใครประพฤตสิมบรูณ์ ยอ่มน าไปเกดิในหมูส่นัุข เมือ่ 

ประพฤตบิกพรอ่ง ยอ่มน าไปเกดิในนรก ดว้ยประการอยา่งนี้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร 

ถงึกับรอ้งไหน้ ้าตานองหนา้ 

  ตอ่จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับนายปณุณะ โกลยิบตุร ผูป้ระพฤตโิควตัร 

วา่ “ปณุณะ เราหา้มเธอไมไ่ดแ้น่วา่ ‘อยา่เลย ปณุณะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถาม 

เราถงึเรือ่งนีเ้ลย” 

  ชเีปลอืยชือ่เสนยิะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิดร้อ้งไห ้

ถงึเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสกับขา้พระองค ์แมข้า้พระองคจ์ะสมาทานกกุกรุวตัรนี้ 

อยา่งสมบรูณ์แบบมาชา้นานแลว้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นายปณุณะ โกลยิบตุร 

ผูป้ระพฤตโิควตัร สมาทานโควตัรนัน้อยา่งสมบรูณ์แบบมานานแลว้ คตขิองเขาจักเป็น 

อยา่งไร ภพหนา้ของเขาจักเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่เลย เสนยิะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถามเรา 

ถงึเรือ่งนีเ้ลย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะก็ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร ก็ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นายปณุณะ โกลยิบตุร สมาทานโควตัรนัน้ 

อยา่งสมบรูณ์แบบมาชา้นานแลว้ คตขิองเขาจักเป็นอยา่งไร ภพหนา้ของเขาจักเป็น 

อยา่งไร” 

  [๘๐] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เสนยิะ เราหา้มเธอไมไ่ดแ้น่วา่ ‘อยา่เลย 

เสนยิะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถามเราถงึเรือ่งนีเ้ลย’ แตเ่ราจักชีแ้จงใหเ้ธอฟัง 

บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญโควตัร บ าเพ็ญตนตามปกตแิบบโค บ าเพ็ญจติแบบโค 

บ าเพ็ญกริยิาอาการแบบโคอยา่งสมบรูณ์ไมข่าดสาย ครัน้บ าเพ็ญโควตัร บ าเพ็ญตน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

ตามปกตแิบบโค บ าเพ็ญจติแบบโค บ าเพ็ญกริยิาอาการแบบโคอยา่งสมบรูณ์ไมข่าด 

สายแลว้ หลังจากตายไป ยอ่มไปเกดิในหมูโ่ค อนึง่ ถา้เขามทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เราจัก 

เป็นเทวดาหรอืเทพองคใ์ดองคห์นึง่ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี’้ ทฏิฐขิอง 

เขานัน้จัดเป็นมจิฉาทฏิฐ ิเรากลา่ววา่ คตขิองผูม้มีจิฉาทฏิฐมิ ี๒ อยา่ง คอื (๑) นรก 

(๒) ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  เสนยิะ โควตัรเมือ่ใครประพฤตสิมบรูณ์ ยอ่มน าไปเกดิในหมูโ่ค เมือ่ประพฤต ิ

บกพรอ่ง ยอ่มน าไปเกดิในนรก ดว้ยประการอยา่งนี้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นายปณุณะ โกลยิบตุรผูป้ระพฤตโิควตัร 

ถงึกับรอ้งไหน้ ้าตานองหนา้ 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัรวา่ 

“เสนยิะ เราหา้มเธอไมไ่ดแ้น่วา่ ‘อยา่เลย เสนยิะ เธอจงงดเรือ่งนีเ้สยีเถดิ อยา่ถาม 

เราถงึเรือ่งนีเ้ลย” 

  นายปณุณะ โกลยิบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิด ้

รอ้งไหถ้งึเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสกับขา้พระองค ์แมข้า้พระองคจ์ะสมาทานโควตัร 

นีอ้ยา่งสมบรูณ์แบบมาชา้นานแลว้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสใน 

พระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทรงสามารถแสดงธรรมโดยวธิทีี ่

ขา้พระองคจ์ะพงึละโควตัรนีไ้ด ้และชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัรจะพงึละ 

กกุกรุวตัรนัน้ได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปณุณะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  นายปณุณะ โกลยิบตุร ผูป้ระพฤตโิควตัร ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

 

กรรม ๔ ประการ 

  [๘๑] “ปณุณะ กรรม ๔ ประการนี ้เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า๑ 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว๒ 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาว มวีบิากทัง้ด าและขาว๓ 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว๔ เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ปรงุแตง่๕กายสงัขาร๖ทีม่คีวามเบยีดเบยีน๗ปรงุแตง่ 

วจสีงัขาร๘ทีม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขาร๙ทีม่คีวามเบยีดเบยีน เขา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรมด า หมายถงึอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ มวีบิากด า หมายถงึเป็นเหตใุหเ้กดิในอบาย (ม.ม.อ. 

   ๒/๘๑/๗๗) 

๒ กรรมขาว หมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ มวีบิากขาว หมายถงึเป็นเหตใุหเ้กดิในสวรรค ์(ม.ม.อ. 

   ๒/๘๑/๗๗) 

๓ มวีบิากท ัง้ด าและขาว หมายถงึกรรมมวีบิากทัง้เป็นสขุและเป็นทกุข ์(ม.ม.อ. ๒/๘๑/๗๗) 

๔ มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว หมายถงึเจตนากรรมในมรรคทัง้ ๔ ซึง่ท าใหส้ิน้กรรม (ม.ม.อ. ๒/๘๑/๗๗) 

๕ ปรงุแตง่ ในทีน่ีห้มายถงึการสั่งสมพอกพนู (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๖ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกายหรอืกายสัญเจตนา คอื ความจงใจทางกาย 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๗ มคีวามเบยีดเบยีน หมายถงึมทีกุข ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๘ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกและวจิาร หรอืวจสีัญเจตนา คอื ความ 

   จงใจทางวาจา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๙ มโนสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนา หรอืมโนสัญเจตนา คอื 

   ความจงใจทางใจ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

ครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนยอ่ม 

ถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

กระทบเขา้ ยอ่มเสวยเวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นทกุขโ์ดยสว่นเดยีว เหมอืน 

สตัวน์รกทัง้หลาย 

  ปณุณะ เพราะกรรมทีม่ดีังนีแ้ล ความเกดิขึน้ของสตัวจ์งึมไีด ้สตัวย์อ่มเกดิขึน้ 

เพราะกรรมทีท่ าไว ้ผัสสะยอ่มถกูตอ้งสตัวผ์ูเ้กดิแลว้นัน้ เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘สตัวทั์ง้หลายเป็นผูรั้บผลกรรม’ นีเ้รยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า (๑) 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ปรงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุแตง่ 

วจสีงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เขา 

ครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีไ่มม่คีวาม 

เบยีดเบยีนกระทบเขา้ ยอ่มเสวยเวทนาทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นสขุโดยสว่นเดยีว 

เหมอืนเทพทัง้หลายชัน้สภุกณิหะ 

  ปณุณะ เพราะกรรมทีม่ดีังนีแ้ล ความเกดิขึน้ของสตัวจ์งึมไีด ้สตัวย์อ่มเกดิขึน้ 

เพราะกรรมทีท่ าไว ้ผัสสะยอ่มถกูตอ้งสตัวผ์ูเ้กดิแลว้นัน้ เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘สตัวทั์ง้หลายเป็นผูรั้บผลกรรม’ นีเ้รยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว (๒) 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ปรงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนบา้ง ปรงุแตง่วจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง 

และปรงุแตง่มโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง เขาครัน้ 

ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง 

ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ 

ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งนัน้ เขาถกูผัสสะทีม่คีวาม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

เบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งกระทบเขา้ ยอ่มเสวยเวทนาทีม่คีวาม 

เบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง มสีขุและทกุขร์ะคนกัน เหมอืนมนุษย ์

เทวดาบางพวก๑ และวนิปิาตกิะ๒บางพวก 

  ปณุณะ เพราะกรรมทีม่ดีังนี้แล ความเกดิขึน้ของสตัวจ์งึมไีด ้สตัวย์อ่ม 

เกดิขึน้เพราะกรรมทีท่ าไว ้ผัสสะยอ่มถกูตอ้งสตัวผ์ูเ้กดิแลว้นัน้ เราจงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘สตัวทั์ง้หลายเป็นผูรั้บผลกรรม’ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาว มวีบิาก 

ทัง้ด าและขาว (๓) 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรรดากรรมเหลา่นัน้ เจตนา๓เพือ่ละกรรมด าทีม่วีบิากด า เจตนาเพือ่ละ 

กรรมขาวทีม่วีบิากขาว และเจตนาเพือ่ละกรรมทัง้ด าและขาว ทีม่วีบิากทัง้ด าและขาว 

  ปณุณะ เพราะกรรมทีม่ดีังนีแ้ล ความเกดิขึน้ของสตัวจ์งึมไีด ้สตัวย์อ่มเกดิขึน้ 

เพราะกรรมทีท่ าไว ้ผัสสะยอ่มถกูตอ้งสตัวผ์ูเ้กดิแลว้นัน้ เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘สตัวทั์ง้หลายเป็นผูรั้บผลกรรม’ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ 

ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 

  ปณุณะ กรรม ๔ ประการนี้แล เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง แลว้จงึ 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม (๔)” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทวดาบางพวก ในทีน่ีห้มายถงึกามาวจรเทวดา ๖ ชัน้ คอื จาตมุหาราช ดาวดงึส ์ยามา ดสุติ นมิมานรด ี

   และปรนมิมติวสวัตด ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๒ วนิปิาตกิะ หมายถงึเวมานกิเปรต ไดแ้ก่ เปรตผูอ้ยูใ่นวมิาน เสวยสขุและทกุขส์ลับกันไป บางตนขา้งแรม 

   เสวยทกุข ์ขา้งขึน้เสวยสขุ บางตนกลางคนืเสวยสขุ กลางวันเสวยทกุข ์เวลาเสวยสขุอยูใ่นวมิานมรี่างสวย 

   เป็นทพิยส์วยงาม แตเ่วลาจะเสวยทกุขก็์ตอ้งออกจากวมิานนีไ้ป และรา่งกายก็กลายเป็นร่างทีน่่าเกลยีด 

   น่ากลัว (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๑) 

๓ เจตนา ในทีน่ีห้มายถงึเจตนาในอรยิมรรค ทีเ่ป็นขอ้ปฏบัิตใิหถ้งึววัิฏฏะคอืพระนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

 

นายปณุณะแสดงตนเป็นอบุาสกและเสนยิะชเีปลอืยขอบวช 

  [๘๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นายปณุณะ โกลยิบตุร ผูป้ระพฤต ิ

โควตัร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

  สว่นชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัรไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เสนยิะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะบรรพชา 

อปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนลว่งไปแลว้ 

เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ อนึง่ ในเรือ่งนี ้เราค านงึถงึความ 

แตกตา่งระหวา่งบคุคลดว้ย” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๗. กกุกรุวตกิสตูร 

  เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หากผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะ 

บรรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส๑ ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน 

ลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ ขา้พระองคจั์กขออยู่ 

ปรวิาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จงใหบ้รรพชาอปุสมบท 

เป็นภกิษุเถดิ” 

  ชเีปลอืยชือ่เสนยิะผูป้ระพฤตกิกุกรุวตัร ไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของ 

พระผูม้พีระภาค เมือ่บวชแลว้ไมน่าน จากไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย์๒ ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๓ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๔ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  จงึเป็นอันวา่ ทา่นพระเสนยิะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่บรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย ดังนีแ้ล 

กกุกรุวตกิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรวิาส ในพระสตูรนีเ้รยีกวา่ ตติถยิปรวิาส ไดแ้ก ่ขอ้บังคับนักบวชนอกพระพทุธศาสนาทีหั่นมาเลือ่มใส 

   พระธรรมวนัิยแลว้ประสงคจ์ะบวชเป็นภกิษุ ใหข้อปรวิาสตอ่สงฆ ์และด ารงตนอยา่งสามเณรครบ ๔ เดอืน 

   จนสงฆพ์อใจจะขออปุสมบทเป็นภกิษุได ้(ท.ีส.ีอ. ๑/๔๐๕/๒๙๙) 

๒ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายเอาพระอรหัตตผลอันเป็น 

   จุดหมายสงูสดุของมรรคพรหมจรรย ์(ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐, ท.ีส.ีอ. ๑/๔๐๕/๓๐๐) 

๓-๔ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

วา่ดว้ยพระราชกมุารพระนามวา่อภยั 

  [๘๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล พระราชกมุารพระนามวา่อภัยเสด็จเขา้ไปหานคิรนถ ์

นาฏบตุรถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวน้คิรนถ ์นาฏบตุรแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร นคิรนถ ์

นาฏบตุรไดท้ลูอภัยราชกมุารวา่ 

  “เสด็จไปเถดิ พระราชกมุาร เชญิพระองคเ์สด็จไปโตว้าทะกับพระสมณ- 

โคดมเถดิ เมือ่พระองคท์รงโตว้าทะกับพระสมณโคดมอยา่งนีแ้ลว้ กติตศิัพทอ์ันงาม 

ของพระองคจั์กระบอืไปวา่ ‘อภัยราชกมุารทรงโตว้าทะกับพระสมณโคดมผูม้ฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากอยา่งนี้” 

  อภัยราชกมุารตรัสถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้จะโตว้าทะกับพระสมณโคดม 

ผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ไดอ้ยา่งไร” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรทลูตอบวา่ “มาเถดิพระราชกมุาร เชญิพระองคเ์สด็จเขา้ 

ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ แลว้ตรัสถามพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ มบีา้งไหมทีพ่ระตถาคตตรัสวาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของ 

คนอืน่’ ถา้พระสมณโคดมถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จะทรงตอบวา่ ‘ราชกมุาร มบีา้งที ่

ตถาคตกลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่’ 

  พระองคพ์งึทลูถามพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ การกระท าของพระองคจ์ะตา่งอะไรจากปถุชุน๑ เพราะปถุชุนก็กลา่ววาจา 

อันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่’ ถา้พระสมณโคดมถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นีเ้พราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา 

   นานัปการ ปถุชุนม ี๒ ประเภท คอื (๑)อนัธปถุชุน คนทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติ (๒)กลัยาณ- 

   ปถุชุน คนทีไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๗/๕๘-๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

จะทรงตอบวา่ ‘ราชกมุาร ตถาคตไมก่ลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของ 

คนอืน่’ 

  พระองคพ์งึทลูถามพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ เพราะเหตไุร พระองคจ์งึทรงพยากรณ์พระเทวทัตวา่ ‘เทวทัตจักเกดิในอบาย 

จักเกดิในนรก ด ารงอยูส่ ิน้ ๑ กัป เป็นผูท้ีใ่คร ๆ เยยีวยาไมไ่ด ้เพราะวาจาของ 

พระองคนั์น้ พระเทวทัตโกรธ เสยีใจ’ 

  พระราชกมุาร พระสมณโคดมถูกพระองคท์ลูถามปัญหา ๒ เงือ่นนีแ้ลว้จะทรง 

กลนืไมเ่ขา้ คายไมอ่อก กระจับเหล็กตดิอยูใ่นล าคอของบรุษุ บรุษุนัน้ไมอ่าจกลนื 

เขา้ไป ไมอ่าจคายออก แมฉั้นใด พระสมณโคดมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถกูพระองค ์

ทลูถามปัญหา ๒ เงือ่นนีแ้ลว้ก็จะทรงกลนืไมเ่ขา้ คายไมอ่อก” 

  อภัยราชกมุารทรงรับค านคิรนถ ์นาฏบตุรแลว้เสด็จลกุจากทีป่ระทับทรงไหว ้

นคิรนถ ์นาฏบตุร กระท าประทักษิณแลว้เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

  [๘๔] อภัยราชกมุารประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ทรงแหงนดดูวงอาทติย ์

ทรงด ารวิา่ “วนันีไ้มใ่ชเ่วลาสมควรทีจ่ะโตว้าทะกับพระผูม้พีระภาค วนัพรุง่นีเ้ถดิ 

เราจะโตว้าทะกับพระผูม้พีระภาคในวงัของเรา” จงึกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคมพีระองคเ์ป็นที ่๔๑ โปรดทรงรับภัตตาหารของ 

ขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ล าดับนัน้ อภัยราชกมุารทรงทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ 

จงึเสด็จลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคทรงกระท าประทักษิณแลว้ 

เสด็จจากไป 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มพีระองคเ์ป็นที ่๔ หมายถงึนมินตพ์ระผูม้พีระภาคพรอ้มกับภกิษุอืน่อกี ๓ รปู (ม.ม.อ. ๒/๘๔/๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

  เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตร 

และจวีร เสด็จเขา้ไปยังวงัของอภัยราชกมุาร ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

ตอ่มา อภัยราชกมุารทรงอังคาสพระผูม้พีระภาคใหอ้ิม่หน าส าราญดว้ยของเคีย้ว 

ของฉันอันประณีตดว้ยพระองคเ์อง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถแ์ลว้ 

อภัยราชกมุารจงึทรงเลอืกประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

ถอ้ยค าอนัไมเ่ป็นทีร่กั 

  [๘๕] อภัยราชกมุารประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระตถาคต๑จะพงึตรัสวาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจ 

ของคนอืน่บา้งหรอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราชกมุาร ในปัญหาขอ้นี ้จะวสิชันาโดยสว่น 

เดยีวมไิด”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะปัญหาขอ้นี ้พวกนคิรนถฉ์บิหายแลว้” 

  “ราชกมุาร เหตไุฉน พระองคจ์งึตรัสอยา่งนีเ้ลา่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะปัญหาขอ้นี ้พวกนคิรนถไ์ดฉ้บิหายแลว้ ขา้แต่ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส หมอ่มฉันเขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุรถงึทีอ่ยู ่

ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร นคิรนถ ์นาฏบตุรไดบ้อกวา่ ‘เสด็จไปเถดิพระราชกมุาร 

เชญิพระองคเ์สด็จไปโตว้าทะกับพระสมณโคดมเถดิ เมือ่พระองคท์รงโตว้าทะกับพระ 

สมณโคดมอยา่งนี ้กติตศิพัทอ์ันงามของพระองคจั์กระบอืไปวา่ ‘อภัยราชกมุารทรง 

โตว้าทะกับพระสมณโคดมผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี้’ 

  เมือ่นคิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วอยา่งนี ้ขา้พระองคไ์ดถ้ามวา่ ‘ทา่นขอรับ ขา้พเจา้ 

จะโตว้าทะกับทา่นพระสมณโคดมผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้ไดอ้ยา่งไร’ 

นคิรนถ ์นาฏบตุรตอบวา่ ‘มาเถดิพระราชกมุาร เชญิพระองคเ์สด็จเขา้ไปเฝ้าพระสมณ- 

โคดมถงึทีป่ระทับแลว้ทลูถามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีา้งไหมทีพ่ระตถาคต 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

ตรัสวาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่’ ถา้พระสมณโคดมถกูถามอยา่งนี้ 

แลว้จะทรงตอบวา่ ‘ราชกมุาร มบีา้งทีต่ถาคตกลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจ 

ของคนอืน่’ 

  พระองคพ์งึทลูถามพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ การกระท าของพระองคจ์ะตา่งอะไรจากปถุชุน เพราะปถุชุนก็กลา่ววาจาอัน 

ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่’ ถา้พระสมณโคดมถกูพระองคท์ลูถามอยา่งนี้ 

แลว้จะทรงตอบอยา่งนีว้า่ ‘ราชกมุาร ตถาคตไมก่ลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็น 

ทีช่อบใจของคนอืน่’ 

  พระองคพ์งึทลูถามพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ เพราะเหตไุร พระองคจ์งึทรงพยากรณ์พระเทวทัตวา่ ‘เทวทัตจักเกดิในอบาย 

จักเกดิในนรก ด ารงอยูส่ ิน้ ๑ กัป เป็นผูท้ีใ่คร ๆ เยยีวยาไมไ่ด’้ เพราะวาจาของ 

พระองคนั์น้ พระเทวทัตโกรธ เสยีใจ’ 

  พระราชกมุาร พระสมณโคดมถกูพระองคท์ลูถามปัญหา ๒ เงือ่นนีแ้ลว้จะ 

ทรงกลนืไมเ่ขา้ คายไมอ่อก กระจับเหล็กตดิอยูใ่นล าคอของบรุษุ บรุษุนัน้ไมอ่าจ 

กลนืเขา้ไปได ้ไมอ่าจคลายออก แมฉั้นใด พระสมณโคดมก็ฉันนัน้เหมอืนกนั 

ถกูพระองคท์ลูถามปัญหา ๒ เงือ่นนีแ้ลว้จะทรงกลนืไมเ่ขา้ คายไมอ่อก” 

เกณฑใ์นการตรสัวาจาของพระพทุธเจา้ 

  [๘๖] ขณะนัน้เอง กมุารนอ้ยยังนอนหงายอยูบ่นพระเพลาของอภัยราชกมุาร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอภัยราชกมุารวา่ “ราชกมุาร พระองคเ์ขา้พระทัย 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้กมุารนอ้ยนีอ้าศัยความประมาทของพระองคห์รอืของหญงิ 

พีเ่ลีย้ง พงึน าไมห้รอืกอ้นกรวดมาใสป่าก พระองคจ์ะพงึปฏบิัตกิับกมุารนอ้ยนัน้อยา่งไร” 

  อภัยราชกมุารกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันจะน าออกเสยี 

ถา้หมอ่มฉันไมอ่าจจะน าออกแตท่แีรกได ้หมอ่มฉันก็จะเอามอืซา้ยประคองศรีษะ 

แลว้งอนิว้มอืขวา ลว้งเอาไมห้รอืกอ้นกรวดพรอ้มดว้ยเลอืดออกเสยี ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะหมอ่มฉันมคีวามเอ็นดใูนกมุารนอ้ย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

  “ราชกมุาร ตถาคตก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน รูว้าจาทีไ่มจ่รงิ ไมแ่ท ้ไมป่ระกอบ 

ดว้ยประโยชน ์และวาจานัน้ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ตถาคตไมก่ลา่ว 

วาจานัน้ 

  อนึง่ ตถาคตรูว้าจาทีจ่รงิ ทีแ่ท ้แตไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และวาจานัน้ 

ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ตถาคตไมก่ลา่ววาจานัน้ 

  ตถาคตรูว้าจาทีจ่รงิ ทีแ่ท ้และประกอบดว้ยประโยชน ์แตว่าจานัน้ไมเ่ป็น 

ทีรั่ก ไมเ่ป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ในขอ้นัน้ ตถาคตรูก้าลทีจ่ะกล่าววาจานัน้ 

  ตถาคตรูว้าจาทีไ่มจ่รงิ ไมแ่ท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์แตว่าจานัน้เป็นทีรั่ก 

เป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ตถาคตไมก่ลา่ววาจานัน้ 

  ตถาคตรูว้าจาทีจ่รงิ ทีแ่ท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์แตว่าจานัน้เป็นทีรั่ก 

เป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ตถาคตไมก่ลา่ววาจานัน้ 

  อนึง่ ตถาคตรูว้าจาทีจ่รงิ ทีแ่ท ้ทีป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และวาจานัน้ 

เป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ในขอ้นัน้ ตถาคตรูก้าลทีจ่ะกลา่ววาจานัน้ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะตถาคตมคีวามเอ็นดใูนหมูส่ตัวทั์ง้หลาย” 

พทุธปฏภิาณ 

  [๘๗] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีพราหมณ์ผูเ้ป็น 

บัณฑติก็ด ีคหบดผีูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีสมณะผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีตัง้ปัญหาแลว้เขา้มา 

เฝ้าพระตถาคต ทลูถามปัญหานัน้ การตอบปัญหาของบัณฑติเหลา่นัน้ พระผูม้ ี

พระภาคทรงตรกึดว้ยพระหทัยกอ่นวา่ ‘บัณฑติทัง้หลายจักเขา้มาหาเราแลว้ทูลถาม 

ปัญหาอยา่งนี ้เราเมือ่บัณฑติเหลา่นัน้ทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ จักตอบอยา่งนี้’ หรอื 

วา่ค าตอบนัน้ปรากฏแกพ่ระตถาคตโดยทันท”ี 

  “ราชกมุาร ถา้เชน่นัน้ ในขอ้นี ้ตถาคตจักถามพระองคบ์า้ง ขอ้นีพ้ระองค ์

เห็นควรอยา่งไร พระองคพ์งึตอบอยา่งนัน้ พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร พระองคเ์ป็นผูช้ านาญในองคป์ระกอบนอ้ยใหญข่องรถ มใิชห่รอื” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ หมอ่มฉันเป็นผูช้ านาญในองคป์ระกอบนอ้ยใหญข่องรถ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๘. อภยราชกมุารสตูร 

“ราชกมุาร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ชนทัง้หลายเขา้ 

ไปเฝ้าพระองคแ์ลว้ทลูถามอยา่งนีว้า่ ‘องคป์ระกอบนอ้ยใหญข่องรถคันนีช้ ือ่อะไร’ 

การตอบปัญหาของชนเหลา่นัน้ พระองคต์รกึดว้ยพระทัยกอ่นวา่ ‘ชนทัง้หลายเขา้ 

มาหาเราแลว้จักถามอยา่งนี ้เราเมือ่ถกูชนเหลา่นัน้ถามอยา่งนี ้จักตอบอยา่งนี้’ 

หรอืวา่ค าตอบนัน้ปรากฏแกพ่ระองคโ์ดยทันท”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะหมอ่มฉันเป็นผูเ้ชีย่วชาญรูจั้กรถเป็นอยา่งด ี

ช านาญในองคป์ระกอบนอ้ยใหญข่องรถ องคป์ระกอบนอ้ยใหญข่องรถทัง้หมด 

หมอ่มฉันทราบดแีลว้ ฉะนัน้การตอบปัญหานัน้ปรากฏแกห่มอ่มฉันโดยทันท”ี 

  “ราชกมุาร กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีพราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีคหบด ี

ผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีสมณะผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีตัง้ปัญหาแลว้จักเขา้มาหาตถาคต ถาม 

ปัญหานัน้ การตอบปัญหานัน้ปรากฏแกต่ถาคตโดยทันทเีหมอืนกัน ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะธรรมธาตุ๑นัน้ ตถาคตแทงตลอดดแีลว้ การตอบปัญหานัน้ปรากฏ 

แกต่ถาคตโดยทันท”ี 

อภยัราชกมุารแสดงตนเป็นอบุาสก 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อภัยราชกมุารไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาค 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

อภยราชกมุารสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมธาต ุในทีน่ีห้มายถงึสภาวธรรม เป็นชือ่ของพระสัพพัญญตุญาณ (ม.ม.อ. ๒/๘๗/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๙. พหเุวทนยิสตูร 

 

๙. พหเุวทนยิสูตร 

วา่ดว้ยเวทนาหลายประเภท 

  [๘๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะเขา้ไปหาทา่นพระอทุาย ี

ถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอทุายวีา่ “ทา่นอทุาย ี

พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไวเ้ทา่ไร ขอรับ” 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “ชา่งไม ้พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการ คอื 

(๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา (๓) อทกุขมสขุเวทนา พระผูม้พีระภาคตรัส 

เวทนาไว ้๓ ประการนี”้ 

  เมือ่ทา่นพระอทุายกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะไดก้ลา่วกับทา่น 

พระอทุายวีา่ “ทา่นอทุาย ีพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสไว ้๒ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอทุายก็ีไดก้ลา่วกับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะวา่ “ชา่งไม ้

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๒ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้

๓ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา (๓) อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการนี”้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายวีา่ “ทา่นอทุาย ี

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้

๒ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอทุายก็ีไดก้ลา่วกับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะวา่ “ชา่งไม ้

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๒ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้

๓ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา (๓) อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการนี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๙. พหเุวทนยิสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายวีา่ “ทา่นอทุาย ี

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้

เพยีง ๒ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  ทา่นพระอทุายไีมส่ามารถใหช้า่งไมช้ือ่ปัญจกังคะยนิยอมได ้ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ 

ก็ไมส่ามารถใหท้า่นพระอทุายยีนิยอมได ้

  [๘๙] ทา่นพระอานนทไ์ดย้นิการสนทนาปราศรัยนีข้องทา่นพระอทุายกีับ 

ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูถงึการสนทนาปราศรัยของทา่นพระอทุายกีับชา่งไมช้ือ่ 

ปัญจกังคะทัง้หมดนัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค เมือ่ทา่นพระอานนทก์ราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทว์า่ 

  “อานนท ์ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะไมค่ลอ้ยตามบรรยาย๑ทีม่อียูข่องอทุาย ีสว่น 

อทุายก็ีไมค่ลอ้ยตามบรรยายทีม่อียูข่องชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ 

ประเภทแหง่เวทนา 

  อานนท ์เรากลา่วเวทนา ๒ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา 

๓ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๕ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่ว 

เวทนา ๖ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๘ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ี

กลา่วเวทนา ๓๖ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๐๘ ประการไวโ้ดย 

บรรยายก็ม ี

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักไมรู่ ้ไมส่ าคัญ ไมช่ืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาดแีลว้ 

แกก่ันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวงัไดว้า่ จักบาดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรรยาย ในทีน่ีห้มายถงึเหตุ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๗-๒๖๘/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๙. พหเุวทนยิสตูร 

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักรู ้ส าคัญ ชืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาดแีลว้ 

แกก่ันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวงัไดว้า่ จักพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองดกูันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่

กามสขุ 

  [๙๐] อานนท ์กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุ ๕ ประการนี ้

  สขุโสมนัสทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยกามคณุ ๕ ประการนี ้เราเรยีกวา่ กามสขุ 

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่งยิง่นี้’ 

เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนนัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๙. พหเุวทนยิสตูร 

 

สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่งยิง่นี’้ เราก็ 

ไมค่ลอ้ยตามค าของชนนัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนี้บรรลทุตุยิฌาน มคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่... บรรลตุตยิฌาน ... บรรลจุตตุถฌาน ... อยู่ 

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ฯลฯ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ 

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๙. พหเุวทนยิสตูร 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะลว่งฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจา- 

ยตนฌานอยู ่โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ 

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ฯลฯ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะลว่งฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญา- 

ยตนฌานอยู ่โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ 

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ฯลฯ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะลว่งฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานอยู ่

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

  อานนท ์ชนใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบ 

อยา่งยิง่นี’้ เราก็มไิดค้ลอ้ยตามค าของชนนัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะลว่งฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง บรรลสุญัญา- 

เวทยตินโิรธอยู ่

  นีแ้ล ชือ่วา่สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  [๙๑] อานนท ์เป็นไปไดท้ีอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘เป็นไปไดห้รอื เป็นไปไดอ้ยา่งไรทีพ่ระสมณโคดมกลา่วสญัญาเวทยตินโิรธ และ 

บัญญัตสิญัญาเวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุ’ 

  อานนท ์อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนี ้เธอทัง้หลายพงึคา้นวา่ 

‘ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไมไ่ดท้รงหมายถงึสขุเวทนาเพยีงอยา่งเดยีวแลว้ 

บัญญัตสิญัญาเวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุเลย แตบ่คุคลยอ่มประสบสขุในฐานะใด ๆ มสีขุ 

ในฐานะใด ๆ พระตถาคตจงึทรงบัญญัตฐิานะนัน้ ๆ ไวใ้นสขุ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พหเุวทนยิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. อปณัณกสูตร 

วา่ดว้ยการปฏบิตัไิมผ่ดิ 

พระพทุธเจา้เสด็จโปรดชาวบา้นสาลา 

  [๙๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึบา้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่สาลา พราหมณ์และคหบดชีาวบา้น 

สาลาไดส้ดับขา่ววา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุร เสด็จ 

ออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศล พรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญเ่สด็จถงึบา้นพราหมณ์ชือ่สาลาโดยล าดับ ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิพัท ์

อันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ พระองคท์รงรูแ้จง้ 

โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมม ี

ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศ 

พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บ 

พระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ บางพวกถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกทลูสนทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับน่ังแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และ 

โคตรในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็น่ังนิง่อยู ่ณ ที ่

สมควร 

ตรสัอปณัณกธรรม 

  [๙๓] พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาผูน่ั้ง 

เรยีบรอ้ยแลว้วา่ 

  “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ศาสดาองคใ์ดองคห์นึง่ซ ึง่เป็นทีช่อบใจของ 

ทา่นทัง้หลาย เป็นเหตใุหไ้ดศ้รัทธาทีม่เีหตผุล มอียูห่รอื” 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ศาสดา 

องคใ์ดองคห์นึง่ ซึง่เป็นทีช่อบใจของขา้พระองคทั์ง้หลาย เป็นเหตใุหไ้ดศ้รัทธาที ่

มเีหตผุล ยังไมม่เีลย” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย เมือ่ทา่นทัง้หลาย 

ยังไมไ่ดศ้าสดาเป็นทีช่อบใจ พงึสมาทานอปัณณกธรรม๑นีแ้ลว้ประพฤตติามเถดิ 

เพราะวา่ อปัณณกธรรมทีท่า่นทัง้หลายสมาทานใหบ้รบิรูณ์ จักเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

เกือ้กลู เพือ่สขุแกท่า่นทัง้หลายตลอดกาลนาน 

  อปณัณกธรรมน ัน้ เป็นอยา่งไร 

นตัถกิทฏิฐกิบัอตัถกิทฏิฐ ิ

  [๙๔] คอื มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงก็ไมม่ผีล ผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ 

โอปปาตกิ๒สตัวก็์ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละ 

โลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลก’ 

  สมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่มวีาทะเป็นขา้ศกึโดยตรงตอ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

พวกเขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงก็มผีล 

ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ 

โอปปาตกิสตัวม์อียู ่สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละ 

โลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็มอียูใ่นโลก’ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณ- 

พราหมณ์เหลา่นีม้วีาทะขัดแยง้กันโดยตรง มใิชห่รอื” 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปณัณกธรรม หมายถงึธรรมทีไ่มผ่ดิ ไมเ่ป็นสองแง่ เป็นเอกภาพ (ม.ม.อ. ๒/๙๓/๘๗) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๙ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

โทษแหง่การปฏบิตัผิดิ 

  [๙๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บรรดาสมณ- 

พราหมณ์ ๒ จ าพวกนัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใด ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงก็ไมม่ผีล ฯลฯ สมณพราหมณ์ 

ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนให ้

ผูอ้ืน่รูแ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลก’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอื จักเวน้กศุล- 

ธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายสจุรติ (๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ จักสมาทาน 

อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายทจุรติ (๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ 

แลว้ประพฤตอิยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมเ่ห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมอง 

แหง่อกศุลธรรม ไมเ่ห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

  อนึง่ โลกหนา้ม ีแตเ่ขากลับเห็นวา่ ‘โลกหนา้ไมม่’ี ความเห็นนัน้ของเขาจงึเป็น 

มจิฉาทฏิฐ ิโลกหนา้ม ีแตเ่ขาด ารวิา่ ‘โลกหนา้ไมม่’ี ความด ารนัิน้ของเขาจงึเป็น 

มจิฉาสงักัปปะ โลกหนา้ม ีแตเ่ขากลา่ววา่ ‘โลกหนา้ไมม่’ี วาจานัน้ของเขาจงึเป็น 

มจิฉาวาจา โลกหนา้ม ีเขากลา่ววา่ ‘โลกหนา้ไมม่’ี ผูน้ีย้อ่มท าตนเป็นขา้ศกึตอ่ 

พระอรหันตผ์ูรู้แ้จง้โลกหนา้ โลกหนา้ม ีเขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘โลกหนา้ไมม่’ี การที ่

เขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจเชน่นัน้ เป็นการท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ และเขา 

ยังจะยกตนขม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยการท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้ 

เขาก็ละทิง้ความเป็นผูม้ศีลีดงีามแลว้ตัง้ตนเป็นคนทศุลี เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย 

บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกเหลา่นี ้คอื มจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาสงักัปปะ มจิฉาวาจา 

ความเป็นขา้ศกึกับพระอรยิะ การท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ การยกตน 

การขม่ผูอ้ ืน่ ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้โลกหนา้ไมม่ ีเมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จักท าตนใหม้คีวามสวสัดไีด ้ถา้โลกหนา้มจีรงิ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ถา้โลกหนา้ไมม่จีรงิ ค าของ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บรุษุบคุคลนีย้อ่ม 

กกูวญิญชูน ตเิตยีนไดใ้นปัจจุบันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูท้ศุลี เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเป็น 

นัตถกิวาทะ’ 

  ถา้โลกหนา้มจีรงิ บรุษุบคุคลนีจ้ะไดรั้บโทษในโลกทัง้ ๒ คอื (๑) ในปัจจบุัน 

ถกูวญิญชูนตเิตยีนได ้(๒) หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

อยา่งนี ้

  อปัณณกธรรมนี ้ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์ไมด่ ีแพรด่ ิง่ไปฝ่ายเดยีว๒ 

ยอ่มละเหตทุีเ่ป็นกศุล ดว้ยประการอยา่งนี้ 

คณุแหง่การปฏบิตัชิอบ 

  [๙๖] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๒ จ าพวกนัน้ 

สมณพราหมณ์เหลา่ใดผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ฯลฯ 

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้สอนใหผู้อ้ ืน่รูแ้จง้ มอียูใ่นโลก’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้พงึหวังขอ้นีไ้ด ้คอื 

จักเวน้อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายทจุรติ (๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ 

จักสมาทานกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายสจุรติ (๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ 

แลว้ประพฤตอิยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้เห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่ 

อกศุลธรรม เห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

  อนึง่ โลกหนา้ม ีเขาเห็นวา่ ‘โลกหนา้มจีรงิ’ ความเห็นนัน้ของเขา จงึเป็น 

สมัมาทฏิฐ ิโลกหนา้มจีรงิ เขาด ารวิา่ ‘โลกหนา้มจีรงิ’ ความด ารนัิน้ของเขาจงึเป็น 

สมัมาสงักัปปะ โลกหนา้มจีรงิ เขากลา่ววา่ ‘โลกหนา้มจีรงิ’ วาจานัน้ของเขาจงึเป็น

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ แพรด่ ิง่ไปฝ่ายเดยีว หมายถงึยดึถอืวาทะของตนฝ่ายเดยีว (ม.ม.อ. ๒/๙๕/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

สมัมาวาจา โลกหนา้มจีรงิ เขากลา่ววา่ ‘โลกหนา้มจีรงิ’ ผูน้ีช้ ือ่วา่ไมท่ าตนเป็นขา้ศกึ 

กับพระอรหันตผ์ูรู้แ้จง้โลกหนา้ โลกหนา้ม ีเขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘โลกหนา้มจีรงิ’ 

การทีเ่ขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจเชน่นัน้ เป็นการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ และเขา 

ยอ่มไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้ 

เขาก็ละทิง้ความเป็นผูท้ศุลี แลว้ตัง้ตนเป็นคนมศีลีดงีาม เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย 

กศุลธรรมเป็นอเนกเหลา่นี ้คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ สมัมาวาจา ความไม ่

เป็นขา้ศกึกับพระอรยิะ การท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ การไมย่กตน การไม ่

ขม่ผูอ้ ืน่ ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้โลกหนา้ม ีเมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ หลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ ถา้โลกหนา้ไมม่จีรงิ ค าของสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บรุุษบคุคลนีก็้ยอ่มไดรั้บค าสรรเสรญิ 

จากวญิญชูนในปัจจบุันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูม้ศีลี เป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นอัตถกิวาทะ’ 

  ถา้โลกหนา้มจีรงิ บรุษุบคุคลนีก็้จะไดรั้บคณุในโลกทัง้ ๒ คอื (๑) ในปัจจบุัน 

วญิญชูนยอ่มสรรเสรญิ (๒) หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์อยา่งนี้ 

  อปัณณกธรรมนี ้ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์แลว้ แพรด่ ิง่ไปทัง้สองฝ่าย๑ 

ยอ่มละเหตทุีเ่ป็นอกศุลได ้ดว้ยประการอยา่งนี้ 

อกริยิทฏิฐกิบักริยิทฏิฐ ิ

  [๙๗] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตดั 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก 

ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์

ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว ดักจีใ้นทาง 

เปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้) ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป

 

เชงิอรรถ : 

๑ แพรด่ ิง่ไปท ัง้สองฝ่าย หมายถงึยดึถอืวาทะทัง้ของตนและของผูอ้ืน่ (ม.ม.อ. ๒/๙๖/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมา 

ถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  สมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่ มวีาทะขดัแยง้กันโดยตรงกับสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ พวกเขากลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าให ้

เศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน 

ฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว 

ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)จัดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาปมาถงึเขา 

แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่บชูา เขายอ่มมบีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีญุมาถงึเขา ยอ่มมบีญุทีเ่กดิจากการ 

ใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์มบีญุมาถงึเขา’ 

ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณพราหมณ์เหลา่นีม้วีาทะขดัแยง้กัน 

โดยตรง มใิชห่รอื” 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

โทษแหง่การปฏบิตัผิดิ 

  [๙๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บรรดาสมณ- 

พราหมณ์ ๒ จ าพวกนัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขา 

ไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ 

ผูท้ า(เชน่นัน้) ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัว ์ในปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ฯลฯ ไมม่บีญุที ่

เกดิจากการใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์

ไมม่บีญุมาถงึเขา’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอื จักเวน้กศุลธรรม 

๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายสจุรติ (๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ จักสมาทาน 

อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายทจุรติ (๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ 

แลว้ประพฤตอิยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมเ่ห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมอง 

แหง่อกศุลธรรม ไมเ่ห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

  อนึง่ การกระท ามผีล แตเ่ขากลับเห็นวา่ ‘การกระท าไมม่ผีล’ ความเห็นนัน้ 

ของเขาจงึเป็นมจิฉาทฏิฐ ิการกระท ามผีล แตเ่ขาด ารวิา่ ‘การกระท าไมม่ผีล’ 

ความด ารนัิน้ของเขาจงึเป็นมจิฉาสงักัปปะ การกระท ามผีล แตเ่ขากลา่ววา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

‘การกระท าไมม่ผีล’ วาจานัน้ของเขาจงึเป็นมจิฉาวาจา การกระท ามผีล เขากลา่ว 

วา่ ‘การกระท าไมม่ผีล’ ผูน้ีย้อ่มท าตนใหเ้ป็นขา้ศกึกับพระอรหันต ์ผูเ้ป็นกริยิวาทะ 

การกระท ามผีล เขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘การกระท าไมม่ผีล’ การทีเ่ขาท าใหผู้อ้ ืน่ 

เขา้ใจเชน่นัน้ เป็นการท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ และเขายังจะยกตนขม่ผูอ้ ืน่ 

ดว้ยการท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้เขาก็ละทิง้ความเป็นผู ้

มศีลีดงีามแลว้ตัง้ตนเป็นคนทศุลี เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย บาปอกศุลธรรมเป็น 

อเนกเหลา่นี ้คอื มจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาสงักัปปะ มจิฉาวาจา ความเป็นขา้ศกึกับ 

พระอรยิะ การท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ การยกตน การขม่ผูอ้ ืน่ 

ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้การกระท าไมม่ผีล เมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ 

หลังจากตายแลว้จักท าตนใหม้คีวามสวสัดไีด ้ถา้การกระท ามผีลจรงิ เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

บรุษุบคุคลนี ้หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ ถา้การกระท า 

ไมม่ผีลจรงิ ค าของสมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ บรุษุบคุคลนีย้อ่มถกูวญิญชูนตเิตยีนไดใ้นปัจจบุันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูท้ศุลี 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเป็นอกริยิวาทะ’ ถา้การกระท ามผีลจรงิ บรุษุบคุคลผูเ้จรญินีจ้ะไดรั้บ 

โทษในโลกทัง้ ๒ คอื (๑) ในปัจจบุันถกูวญิญชูนตเิตยีนได ้(๒) หลังจากตายแลว้ 

จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก อยา่งนี้ 

  อปัณณกธรรมนี ้ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์ไมด่ ีแพรด่ ิง่ไปฝ่ายเดยีว 

ยอ่มละเหตทุีเ่ป็นกศุล ดว้ยประการอยา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

คณุแหง่การปฏบิตัชิอบ 

  [๙๙] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

สมณพราหมณ์เหลา่ใดผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้ 

เรอืนหลังเดยีว ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)จัดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

บชูา เขายอ่มมบีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีญุมาถงึเขา ยอ่มมบีญุทีเ่กดิจากการ 

ใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์มบีญุมาถงึเขา’ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอื จักเวน้อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่

(๑) กายทจุรติ (๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ จักสมาทานกศุล ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่

(๑) กายสจุรติ (๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ แลว้ประพฤตอิยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่ 

อกศุลธรรม เห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  อนึง่ การกระท ามผีล เขาเห็นวา่ ‘การกระท ามผีลจรงิ’ ความเห็นนัน้ของเขา 

จงึเป็นสมัมาทฏิฐ ิการกระท ามผีลจรงิ เขาด ารวิา่ ‘การกระท ามผีลจรงิ’ ความ 

ด ารนัิน้ของเขาจงึเป็นสมัมาสงักัปปะ การกระท ามผีลจรงิ เขากลา่ววา่ ‘การกระท า 

มผีลจรงิ’ วาจานัน้ของเขาจงึเป็นสมัมาวาจา การกระท ามผีลจรงิ เขากลา่ววา่ 

‘การกระท ามผีลจรงิ’ ผูน้ีช้ ือ่วา่ไมท่ าตนเป็นขา้ศกึกับพระอรหันตผ์ูเ้ป็นกริยิวาทะ 

การกระท ามผีลจรงิ เขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘การกระท ามผีลจรงิ’ การทีเ่ขาท าให ้

ผูอ้ืน่เขา้ใจเชน่นัน้ เป็นการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ และเขายอ่มไมย่กตน 

ขม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้เขาก็ละทิง้ 

ความเป็นผูท้ศุลีแลว้ตัง้ตนเป็นคนมศีลีดงีาม เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย กศุลธรรม 

เป็นอเนกเหลา่นี ้คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ สมัมาวาจา ความไมเ่ป็นขา้ศกึ 

กับพระอรยิะ การท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ การไมย่กตน การไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้การกระท ามผีลจรงิ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ 

หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ถา้การกระท าไมม่ผีลจรงิ ค าของ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บรุษุบคุคลนีก็้ยอ่ม 

ไดรั้บค าสรรเสรญิจากวญิญชูนในปัจจบุันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูม้ศีลี เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

เป็นกริยิวาทะ’ ถา้การกระท ามผีลจรงิ บรุษุบคุคลนีก็้จะไดรั้บคณุในโลกทัง้ ๒ คอื 

(๑) ในปัจจบุันวญิญชูนยอ่มสรรเสรญิ (๒) หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์อยา่งนี ้

  อปัณณกธรรม ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์ดแีลว้ แพรด่ ิง่ไปทัง้สองฝ่าย 

ยอ่มละเหตทุีเ่ป็นอกศุลได ้ดว้ยประการอยา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

เหตกุทฏิฐกิบัอเหตกุทฏิฐ ิ

  [๑๐๐] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลาย 

เศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลาย 

บรสิทุธิเ์อง ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของมนุษย ์ไมม่คีวาม 

พยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ๑ทัง้ปวง ลว้นไมม่อี านาจ ไมม่กี าลัง ไมม่ ี

ความเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะ 

เฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาติ๒ทัง้ ๖’ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่ มวีาทะขดัแยง้โดย 

ตรงกับสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกเขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ความเศรา้หมองของสตัว ์

ทัง้หลายมเีหต ุมปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายเศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย 

มเีหต ุมปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิเ์อง มกี าลัง มคีวามเพยีร มคีวามสามารถของ 

มนุษย ์มคีวามพยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะทัง้ปวง ไมใ่ชไ่มม่อี านาจ 

ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและ 

ตามลักษณะเฉพาะตน เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖’ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณพราหมณ์เหลา่นีม้วีาทะขดัแยง้กันโดยตรง มใิชห่รอื” 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้กราบทูลวา่ “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัว ์หมายถงึสัตวท์กุจ าพวก เชน่ อฐู โค ลา ปาณะ หมายถงึสัตวท์ีม่ ี๑ อนิทรยี ์๒ อนิทรยี ์เป็นตน้ 

   ภตูะ หมายถงึสัตวท์กุจ าพวกทัง้ทีเ่กดิจากฟองไขแ่ละเกดิในครรภม์ารดา ชวีะ หมายถงึพวกพชืทกุชนดิ 

   (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๖) 

๒ อภชิาตทิ ัง้ ๖ ไดแ้ก ่

  ๑. กัณหาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตดิ า) หมายถงึผูท้ างานน่ากลัว เชน่ เป็นโจร เป็นเพชฌฆาต 

  ๒. นลีาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตเิขยีว) หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นนักบวชพวกหนึง่ ผูเ้ลอืกกนิแตเ่นือ้ปลา 

  ๓. โลหติาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตแิดง) หมายถงึนคิรนถผ์ูถ้อืผา้ผนืเดยีวเป็นวัตร 

  ๔. หลทิทาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตเิหลอืง) หมายถงึคฤหัสถผ์ูเ้ป็นสาวกของชเีปลอืย ผูป้ระเสรฐิกวา่พวกนคิรนถ ์

  ๕. สกุกาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตขิาว) หมายถงึเจา้ลัทธชิือ่ นันทะ วัจฉะ สังกจิจะ ดกีวา่ ๔ จ าพวกขา้งตน้ 

  ๖. ปรมสกุกาภชิาต ิ(ผูม้ชีาตขิาวทีส่ดุ) หมายถงึพวกอาชวีกผูม้ลีัทธดิกีวา่ ๕ จ าพวกขา้งตน้ 

      (ม.ม.อ. ๒/๑๐๐/๙๐, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

โทษแหง่การปฏบิตัผิดิ 

  [๑๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิอง 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายเศรา้หมองเอง 

ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิเ์อง ไมม่ ี

ก าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของมนุษย ์ไมม่คีวามพยายามของมนุษย ์

สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะทัง้ปวง ลว้นไมม่อี านาจ ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไป 

ตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและ 

ทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอื จักเวน้กศุลธรรม 

๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายสจุรติ (๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ จักสมาทาน 

อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายทจุรติ (๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ แลว้ 

ประพฤตอิยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมเ่ห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมอง 

แหง่อกศุลธรรม ไมเ่ห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

  อนึง่ เหตมุอียู ่แตเ่ขากลับเห็นวา่ ‘เหตไุมม่’ี ความเห็นนัน้ของเขาจงึเป็นมจิฉา- 

ทฏิฐ ิเหตมุอียู ่แตเ่ขาด ารวิา่ ‘เหตไุมม่’ี ความด ารนัิน้ของเขาจงึเป็นมจิฉาสงักัปปะ 

เหตมุอียู ่แตเ่ขากลา่ววา่ ‘เหตไุมม่’ี วาจานัน้ของเขาจงึเป็นมจิฉาวาจา ‘เหตมุอียู’่ 

เขากลา่ววา่ ‘เหตไุมม่’ี ผูน้ี้ยอ่มท าตนใหเ้ป็นขา้ศกึกบัพระอรหันตผ์ูเ้ป็นเหตกุวาทะ 

เหตมุอียู ่เขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘เหตไุมม่’ี การทีเ่ขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจเชน่นัน้ 

เป็นการท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ และเขายังจะยกตนขม่ผูอ้ ืน่ดว้ยการท าให ้

เขา้ใจผดิจากความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้เขาก็ละทิง้ความเป็นผูม้ศีลีดงีามแลว้ 

ตัง้ตนเป็นคนทศุลี เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกเหลา่นี ้

คอื มจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาสงักัปปะ มจิฉาวาจา ความเป็นขา้ศกึกับพระอรยิะ การท าให ้

ผูอ้ืน่เขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ การยกตน การขม่ผูอ้ ืน่ ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการ 

อยา่งนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้เหตไุมม่ ีเมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ หลังจาก 

ตายแลว้ จักท าตนใหม้คีวามสวสัดไีด ้ถา้เหตมุอียูจ่รงิ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุ 

บคุคลนี ้หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ ถา้ยอมรับวา่ 

เหตไุมม่จีรงิ ค าของสมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ บรุษุบคุคลนีย้อ่มถกูวญิญชูนตเิตยีนไดใ้นปัจจบุันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูท้ศุลี 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเป็นอเหตกุวาทะ’ ถา้เหตมุอียูจ่รงิ บรุษุบคุคลนีจ้ะไดรั้บโทษในโลก 

ทัง้ ๒ คอื (๑) ในปัจจบุันถกูวญิญชูนตเิตยีนได ้(๒) หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก อยา่งนี้ 

  อปัณณกธรรมนี ้ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์ไมด่ ีแพรด่ ิง่ไปฝ่ายเดยีว ยอ่มละ 

เหตทุีเ่ป็นกศุล ดว้ยประการอยา่งนี้ 

คณุแหง่การปฏบิตัชิอบ 

  [๑๐๒] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

สมณพราหมณ์เหลา่ใดผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความเศรา้หมองของสตัว ์

ทัง้หลายมเีหต ุมปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายจงึเศรา้หมอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย 

มเีหต ุมปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายจงึบรสิทุธิ ์มกี าลัง มคีวามเพยีร มคีวามสามารถของ 

มนุษย ์มคีวามพยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะทัง้ปวง ลว้นไมม่อี านาจ 

ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและ 

ตามลักษณะเฉพาะของตน ยอ่มไมไ่ดเ้สวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖’ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอื จักเวน้อกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายทจุรติ 

(๒) วจทีจุรติ (๓) มโนทจุรติ จักสมาทานกศุลธรรม ๓ ประการนี ้ไดแ้ก ่(๑) กายสจุรติ 

(๒) วจสีจุรติ (๓) มโนสจุรติ แลว้ประพฤตอิยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  ขอ้นัน้ เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เห็นโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่ 

อกศุลธรรม เห็นอานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรม 

  อนึง่ เหตมุอียู ่เขาเห็นวา่ เหตมุอียูจ่รงิ’ ความเห็นนัน้ของเขาจงึเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

เหตมุอียูจ่รงิ เขาด ารวิา่ ‘เหตมุอียูจ่รงิ’ ความด ารนัิน้ของเขาจงึเป็นสมัมาสงักัปปะ 

เหตมุอียูจ่รงิ เขากลา่ววา่ ‘เหตมุอียูจ่รงิ’ วาจานัน้ของเขาจงึเป็นสมัมาวาจา เหตมุ ี

อยูจ่รงิ เขากลา่ววา่ ‘เหตมุอียูจ่รงิ’ ผูน้ีช้ ือ่วา่ไมท่ าตนใหเ้ป็นขา้ศกึกับพระอรหนัตผ์ู ้

เป็นเหตกุวาทะ เหตมุอียูจ่รงิ เขาท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ ‘เหตมุอียูจ่รงิ’ การทีเ่ขาท าให ้

ผูอ้ืน่เขา้ใจเชน่นัน้ เป็นการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ และเขายอ่มไมย่กตน 

ขม่ผูอ้ ืน่ ดว้ยการท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงินัน้ โดยนัยนี ้เริม่ตน้เขาก็ละทิง้ 

ความเป็นผูท้ศุลีแลว้ตัง้ตนเป็นคนมศีลีดงีาม เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย กศุลธรรม 

เป็นอเนกเหลา่นี ้คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ สมัมาวาจา ความไมเ่ป็นขา้ศกึ 

กับพระอรยิะ การท าใหเ้ขา้ใจถกูตามความเป็นจรงิ การไมย่กตน การไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

ยอ่มเกดิขึน้ ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ถา้เหตมุอียู ่เมือ่เป็นอยา่งนี ้บรุษุบคุคลนี้ หลังจาก 

ตายแลว้ จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ถา้ยอมรับวา่เหตไุมม่จีรงิ ค าของสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้จะจรงิหรอืไมก็่ชา่งเถดิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บรุุษบคุคลนีก็้ยอ่มไดรั้บค าสรรเสรญิ 

จากวญิญชูนในปัจจบุันวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูม้ศีลี มสีมัมาทฏิฐ ิเป็นเหตกุวาทะ’ 

ถา้เหตมุอียูจ่รงิ บรุษุบคุคลนี ้ก็จะไดรั้บคณุในโลกทัง้ ๒ คอื (๑) ในปัจจบุันวญิญชูน 

ยอ่มสรรเสรญิ (๒) หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์อยา่งนี้ 

  อปัณณกธรรมนี ้ทีบ่คุคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์ดแีลว้อยา่งนี ้แพรด่ ิง่ไปทัง้ 

สองฝ่าย ยอ่มละเหตทุีเ่ป็นอกศุลได ้ดว้ยประการอยา่งนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

ความขดัแยง้กนัเร ือ่งอรปูพรหม 

  [๑๐๓] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อรปูพรหมไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ สมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่ 

มวีาทะขดัแยง้โดยตรงกับสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกเขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘อรปูพรหม 

มอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณพราหมณ์ 

เหลา่นีม้วีาทะขดัแยง้กันโดยตรง มใิชห่รอื” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์พวกนัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘การทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘อรปูพรหมไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ เราไมเ่ห็นดว้ย แมก้ารทีส่มณพราหมณ์ 

ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อรปูพรหมมอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ 

เราก็ไมรั่บรูด้ว้ย สว่นเราเอง เมือ่ไมรู่ ้ไมเ่ห็น จะพงึถอืเอาฝ่ายเดยีว กลา่ววา่ 

‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ขอ้นัน้ไมเ่ป็นการสมควรแกเ่ราเลย ถา้ค าของสมณ- 

พราหมณ์ทัง้หลาย ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อรปูพรหมไมม่โีดยประการ 

ทัง้ปวง’ เป็นค าจรงิแลว้ เป็นไปไดท้ีเ่ราจักเกดิในเหลา่เทพผูม้รีปูส าเร็จดว้ยใจ ซึง่ไม ่

ถอืวา่ผดิ ถา้ค าของสมณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘อรปูพรหมมอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ เป็นค าจรงิแลว้ เป็นไปไดท้ีเ่ราจักเกดิในเหลา่เทพ 

ผูไ้มม่รีปูส าเร็จดว้ยสญัญาซึง่ไมถ่อืวา่ผดิ อนึง่ การถอืทอ่นไม ้การถอืศัสตรา 

การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘เจา้ เจา้’ การพดูสอ่เสยีด 

และการพดูเท็จซึง่มรีปูเป็นเหตยุอ่มปรากฏ แตข่อ้นีย้อ่มไมม่ใีนอรปูพรหมโดย 

ประการทัง้ปวง’ วญิญชูนนัน้ครัน้พจิารณาดังนีแ้ลว้ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับแหง่รปูอยา่งเดยีว 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

 

ความขดัแยง้เร ือ่งภพ 

  [๑๐๔] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพ๑ไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ สมณพราหมณ์ 

อกีพวกหนึง่ มวีาทะขดัแยง้โดยตรงกับสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ พวกเขากลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพมอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร สมณพราหมณ์เหลา่นีม้วีาทะขดัแยง้กันโดยตรง มใิชห่รอื” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ วญิญชูน 

ยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘การทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ เราไมเ่ห็นดว้ย แมก้ารที ่

สมณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพ 

มอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ เราก็ไมรั่บรูด้ว้ย สว่นเราเอง เมือ่ไมรู่ ้ไมเ่ห็น จะถอืเอา 

ฝ่ายเดยีวแลว้กลา่ววา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ขอ้นัน้ไมเ่ป็นการสมควร 

แกเ่ราเลย ถา้ค าของสมณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ความดับสนทิแหง่ภพไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ เป็นค าจรงิแลว้ เป็นไปไดท้ีเ่รา 

จักเกดิในเหลา่เทพผูไ้มม่รีปูส าเร็จดว้ยสญัญาซึง่ไมถ่อืวา่ผดิ อนึง่ ถา้ค าของสมณ- 

พราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพมอียูโ่ดย 

ประการทัง้ปวง’ เป็นค าจรงิแลว้ เป็นไปไดท้ีเ่ราจักปรนิพิพานในปัจจบุัน ความเห็น 

ของสมณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพ 

ไมม่โีดยประการทัง้ปวง’ นีใ้กลต้อ่ธรรมทีย่ังมคีวามก าหนัด ใกลต้อ่ธรรมทีย่ังม ี

สงัโยชน ์ใกลต้อ่ธรรมทีย่งัมคีวามเพลดิเพลนิ ใกลต้อ่ธรรมทีม่คีวามจดจอ่ ใกลต้อ่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความดบัสนทิแหง่ภพ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ม.ม.อ. ๒/๑๐๔/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

ธรรมทีย่ังมคีวามถอืมั่น สว่นความเห็นของสมณพราหมณ์ทัง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความดับสนทิแหง่ภพมอียูโ่ดยประการทัง้ปวง’ นีใ้กลต้อ่ธรรมที ่

ไมม่คีวามก าหนัด ใกลต้อ่ธรรมทีไ่มม่สีงัโยชน ์ใกลต้อ่ธรรมทีไ่มม่คีวามเพลดิเพลนิ 

ใกลต้อ่ธรรมทีไ่มม่คีวามจดจอ่ ใกลต้อ่ธรรมทีไ่มม่คีวามถอืมั่น วญิญชูนนัน้ 

ครัน้พจิารณาดังนีแ้ลว้ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

แหง่ภพอยา่งเดยีว 

บคุคล ๔ ประเภท๑ 

  [๑๐๕] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคล ๔ ประเภทนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ ประเภท ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   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 ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

       เดอืดรอ้น 

  บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้นนัน้ เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น 

เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามพสิดารจากกันทรกสตูรขอ้ ๔-๙ หนา้ ๕-๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  [๑๐๖] บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนให ้

เดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท 

เลยีมอื ฯลฯ๑ ถอืการยา่งและอบกายหลายรปูแบบอยู ่ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

  บคุคลเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ฆา่แพะ ฆา่สกุร ฯลฯ๒ หรอืบางพวกเป็นผูท้ าการ 

ทารณุ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

  บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ก็ด ี

ฯลฯ๓ เหลา่ชนผูเ้ป็นทาสก็ด ีเป็นคนรับใชก็้ด ีเป็นคนงานก็ด ีของพระราชานัน้ 

ถกูอาชญาคกุคาม ถกูภัยคกุคาม มนี ้าตานองหนา้ รอ้งไหไ้ปท างานไป 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๗ (กันทรกสตูร) หนา้ ๗-๘ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๘ (กันทรกสตูร) หนา้ ๘ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๙ (กันทรกสตูร) หนา้ ๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่น 

ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการ 

ท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

  บคุคลเป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดบัรอ้น เย็นใจ 

มตีนอนัประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ฯลฯ๑ 

  ภกิษุนัน้ครัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนีท้ีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ เป็นเครือ่ง 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรล ุ

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู่ 

เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้บรรลจุตตุถฌาน 

ฯลฯ อยู ่

วชิชา ๓ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๒ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๐-๑๓ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐-๑๖ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

๑๐. อปัณณกสตูร 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความเศรา้ 

หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ๑ รูช้ดัถงึหมูส่ตัว ์

ผูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนี้แล 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีอ้าสวนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

ไมห่มั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่น 

ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

จงึเป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน” 

ชาวบา้นสาลาแสดงตนเป็นอบุาสก 

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาได ้

กราบทลูวา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๑. คหปตวิรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีา 

ดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคทั์ง้หลายนีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคทั์ง้หลายวา่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

อปณัณกสตูรที ่๑๐ จบ 

คหปตวิรรคที ่๑ จบบรบิรูณ ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. กันทรกสตูร  ๒. อัฏฐกนาครสตูร 

     ๓. เสขปฏปิทาสตูร  ๔. โปตลยิสตูร 

     ๕. ชวีกสตูร   ๖. อปุาลวิาทสตูร 

     ๗. กกุกรุวตกิสตูร  ๘. อภยราชกมุารสตูร 

     ๙. พหเุวทนยิสตูร  ๑๐. อปัณณกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

 

๒. ภกิขวุรรค 

หมวดวา่ดว้ยภกิษุ 

 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

วา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระราหลุ สตูรเล็ก 

  [๑๐๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ทา่นพระราหลุพักอยู ่ณ ปราสาทชือ่อัมพลัฏฐกิา 

ครัน้เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคทรงออกจากทีห่ลกีเรน้๑ แลว้เสด็จเขา้ไปหาทา่น 

พระราหลุจนถงึปราสาทชือ่อัมพลัฏฐกิา ทา่นพระราหลุไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จ 

มาแตไ่กล จงึปลูาดอาสนะและตัง้น ้าส าหรับลา้งพระบาทไว ้พระผูม้พีระภาคประทับ 

น่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ทรงลา้งพระบาท ทา่นพระราหลุถวายอภวิาทพระ 

ผูม้พีระภาคแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร๒ 

  [๑๐๘] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเหลอืน ้าหน่อยหนึง่ไวใ้นภาชนะน ้า 

แลว้รับสัง่เรยีกทา่นพระราหลุมาตรัสวา่ “ราหลุ เธอเห็นน ้าทีเ่หลอือยูห่น่อยหนึง่ใน 

ภาชนะนีไ้หม” 

  ทา่นพระราหลุกราบทลูวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ ความเป็นสมณะของบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายในการกลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู่ 

ก็มอียูห่น่อยหนึง่เหมอืนน ้าทีเ่หลอือยูห่น่อยหนึง่อยา่งนี้” 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเทน ้าทีเ่หลอืหน่อยหนึง่ทิง้ แลว้ตรัสกับทา่น 

พระราหลุวา่ “ราหลุ เธอเห็นน ้าหน่อยหนึง่ทีเ่ราเททิง้ไหม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ม.ม.อ. ๒/๑๐๗/๙๓) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  “ราหลุ ความเป็นสมณะของบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายในการกลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู่ 

ก็มอียูห่น่อยหนึง่เหมอืนน ้าทีเ่ททิง้แลว้อยา่งนี้” 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงคว า่ภาชนะน ้านัน้ แลว้ตรัสกับทา่นพระราหลุวา่ 

“ราหลุ เธอเห็นภาชนะน ้าทีค่ว า่นีไ้หม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ ความเป็นสมณะของบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายในการกลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู่ 

ก็เหมอืนภาชนะน ้าทีค่ว า่แลว้อยา่งนี้” 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหงายภาชนะน ้านัน้ แลว้ตรัสกับทา่นพระราหลุ 

วา่ “เธอเห็นภาชนะน ้าอันวา่งเปลา่นีไ้หม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ ความเป็นสมณะของบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายในการกลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

ก็เหมอืนภาชนะน ้าทีว่า่งเปลา่อยา่งนี ้เปรยีบเหมอืนชา้งตน้มงีางอนงาม เป็นชา้งทรง 

ทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงครามมาแลว้ บกุบั่นสงครามมาแลว้ ท าการงาน 

ดว้ยเทา้หนา้ทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยเทา้หลังทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยกายทอ่นหนา้บา้ง ดว้ยกาย 

ทอ่นหลังบา้ง ดว้ยศรีษะบา้ง ดว้ยหทัูง้ ๒ บา้ง ดว้ยงาทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยหางบา้ง 

สงวนไวแ้ตง่วงเทา่นัน้ เพราะการทีช่า้งสงวนงวงไวนั้น้ ควาญชา้งมคีวามเห็น 

อยา่งนีว้า่ ‘ชา้งตน้ เชอืกนีม้งีางอนงาม เป็นชา้งทรงทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่า 

ศกึสงครามมาแลว้ บกุบั่นสงครามมาแลว้ ท าการงานดว้ยเทา้หนา้ทัง้ ๒ บา้ง 

ดว้ยเทา้หลังทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยกายทอ่นหนา้บา้ง ดว้ยกายทอ่นหลังบา้ง ดว้ยศรีษะบา้ง 

ดว้ยหทัูง้ ๒ บา้ง ดว้ยงาทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยหางบา้ง สงวนไวแ้ตง่วงเทา่นัน้ ชือ่วา่ 

ชา้งตน้ยังสละไมไ่ดก้ระท่ังชวีติ’ 

  เมือ่ใด ชา้งตน้มงีางอนงาม เป็นชา้งทรงทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงคราม 

มาแลว้ บกุบั่นสงครามมาแลว้ ท าการงานดว้ยเทา้หนา้ทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยเทา้หลัง 

ทัง้ ๒ บา้ง ฯลฯ ดว้ยหางบา้ง ดว้ยงวงบา้ง เพราะการทีช่า้งท าการงานดว้ยงวงนัน้ 

เมือ่นัน้ ควาญชา้งจงึมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘ชา้งตน้เชอืกนี ้มงีางอนงาม เป็นชา้งทรง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

ทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงครามมาแลว้ บกุบั่นสงครามมาแลว้ ท าการงานดว้ย 

เทา้หนา้ทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยเทา้หลังทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยกายทอ่นหนา้บา้ง ดว้ยกายทอ่น 

หลังบา้ง ดว้ยศรีษะบา้ง ดว้ยหทัูง้ ๒ บา้ง ดว้ยงาทัง้ ๒ บา้ง ดว้ยหางบา้ง ดว้ยงวงบา้ง 

ชือ่วา่ชา้งตน้สละไดก้ระท่ังชวีติ’ บัดนี ้‘ไมม่อีะไรทีช่า้งตน้จะท าไมไ่ด’้ แมฉั้นใด 

ตถาคตก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมก่ลา่ววา่ ‘บคุคลผูไ้มม่คีวามละอายในการกลา่วเท็จ 

ทัง้ทีรู่อ้ยู ่จะไมท่ าบาปกรรมอะไรเลย’ 

  ราหลุ เพราะเหตนัุน้แล เธอพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไม ่

กลา่วเท็จ แมเ้พือ่ใหห้ัวเราะกันเลน่’ เธอพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล ราหลุ” 

ทรงสอนใหพ้จิารณากายกรรม 

  [๑๐๙] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

กระจกมปีระโยชนอ์ยา่งไร” 

  ทา่นพระราหลุทลูตอบวา่ “มปีระโยชนส์ าหรับสอ่งด ูพระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่งนัน้เหมอืนกัน ราหลุ บคุคลควรพจิารณาใหด้ ี

แลว้จงึท ากรรมทางกาย พจิารณาใหด้แีลว้จงึท ากรรมทางวาจา พจิารณาใหด้แีลว้ 

จงึท ากรรมทางใจ 

  ถา้เธอปรารถนาจะท ากรรมใดทางกาย เธอพงึพจิารณากายกรรมนัน้เสยี 

กอ่นวา่ ‘กายกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุข ์

เป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘กายกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไป 

เพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ กรรมทางกายเห็นปานนี้ 

เธออยา่ท าเด็ดขาด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนี้วา่ ‘กายกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านีไ้มเ่ป็นไป 

เพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ กรรมทางกายเห็น 

ปานนีเ้ธอควรท า 

  ราหลุ เธอแมเ้มือ่ก าลังท ากรรมทางกาย ก็พงึพจิารณากายกรรมนัน้แลวา่ 

‘กายกรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ผูอ้ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็น 

ก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนี้วา่ ‘กายกรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ เธอพงึละกายกรรมเห็น 

ปานนีเ้สยี 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘กายกรรมทีเ่ราจะท านี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึเพิม่พนู 

กายกรรมเห็นปานนี ้

  ราหลุ แมเ้ธอท ากรรมทางกายแลว้ ก็พงึพจิารณากายกรรมนัน้แลวา่ 

‘กายกรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ผูอ้ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็น 

ก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิากกระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘กายกรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

กายกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ กายกรรมเห็นปานนี้ 

เธอพงึแสดง เปิดเผย ท าใหง้า่ย ในศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

แลว้ส ารวมตอ่ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘กายกรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง กายกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึมปีีต ิ

และปราโมทย ์ส าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ย 

กายกรรมนัน้แล 

ทรงสอนใหพ้จิารณาวจกีรรม 

  [๑๑๐] ราหลุ ถา้เธอปรารถนาจะท ากรรมใดทางวาจา เธอพงึพจิารณา 

วจกีรรมนัน้เสยีกอ่นวา่ ‘วจกีรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็น 

อกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘วจกีรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ กรรมทาง 

วาจาเห็นปานนี้ เธออยา่ท าเด็ดขาด 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘วจกีรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้ไมเ่ป็นไป 

เพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ กรรมทางวาจา 

เห็นปานนีเ้ธอควรท า 

  ราหลุ เธอแมเ้มือ่ก าลังท ากรรมทางวาจา ก็พงึพจิารณาวจกีรรมนัน้แลวา่ 

‘วจกีรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุข ์

เป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ วจกีรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

วจกีรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ เธอพงึละวจกีรรมเห็นปานนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘วจกีรรมทีเ่ราจะท านี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

วจกีรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึเพิม่พนูวจกีรรมเห็นปานนี้ 

  ราหลุ แมเ้ธอท ากรรมทางวาจาแลว้ ก็พงึพจิารณาวจกีรรมนัน้แลวา่ ‘วจกีรรม 

ทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไป 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก 

กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘วจกีรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ วจกีรรม 

เห็นปานนี ้เธอพงึแสดง เปิดเผย ท าใหง้า่ย ในศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจาร ี

ผูรู้ทั้ง้หลาย แลว้ส ารวมตอ่ไป 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘วจกีรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง วจกีรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึมปีีต ิ

และปราโมทย ์ส าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ย 

วจกีรรมนัน้แล 

ทรงสอนใหพ้จิารณามโนกรรม 

  [๑๑๑] ราหลุ ถา้เธอปรารถนาจะท ากรรมใดทางใจ เธอพงึพจิารณามโนกรรม 

นัน้เสยีกอ่นวา่ ‘มโนกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนี ้

เป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้เป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ กรรมทางใจ 

เห็นปานนี ้เธออยา่ท าเด็ดขาด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราปรารถนาจะท านี ้ไม่ 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ 

กรรมทางใจเห็นปานนีเ้ธอควรท า 

  ราหลุ เธอแมเ้มือ่ก าลังท ากรรมทางใจ ก็พงึพจิารณามโนกรรมนัน้แลวา่ 

‘มโนกรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุข ์

เป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราจะท านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

มโนกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ เธอพงึละมโนกรรม 

เห็นปานนี้ 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราจะท านี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึเพิม่พนู 

มโนกรรมเห็นปานนี้ 

  ราหลุ แมเ้ธอท ากรรมทางใจแลว้ ก็พงึพจิารณามโนกรรมนัน้แลวา่ ‘มโนกรรม 

ทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร ม ี

ทกุขเ์ป็นวบิาก กระนัน้หรอื’ 

  ถา้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

มโนกรรมนีเ้ป็นอกศุล มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นวบิาก’ เธอพงึอดึอดั ระอา 

รังเกยีจมโนกรรมเห็นปานนี ้แลว้ส ารวมตอ่ไป 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  แตถ่า้เธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘มโนกรรมทีเ่ราท าแลว้นี ้ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง มโนกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก าไร มสีขุเป็นวบิาก’ เธอพงึมปีีต ิ

และปราโมทย ์ส าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ย 

มโนกรรมนัน้แล 

  [๑๑๒] ราหลุ สมณะหรอืพราหมณ์๑ เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล ไดช้ าระ 

กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมด 

พจิารณาดแีลว้จงึไดช้ าระกายกรรม พจิารณาดแีลว้จงึไดช้ าระวจกีรรม พจิารณาด ี

แลว้จงึไดช้ าระมโนกรรม อยา่งนีแ้ล 

  แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาล จักช าระกายกรรม 

วจกีรรม และมโนกรรม สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมด ก็พจิารณาดแีลว้ 

จักช าระกายกรรม พจิารณาดแีลว้จักช าระวจกีรรม พจิารณาดแีลว้จักช าระมโนกรรม 

อยา่งนีแ้ล 

  ถงึสมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลก าลัง ช าระกายกรรม วจกีรรม 

และมโนกรรมอยู ่สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมด ก็พจิารณาดแีลว้จงึช าระกาย- 

กรรม พจิารณาดแีลว้จงึช าระวจกีรรม พจิารณาดแีลว้จงึช าระมโนกรรม อยา่งนีแ้ล 

  ราหลุ เพราะเหตนัุน้แล เธอพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราพจิารณาด ี

แลว้จักช าระกายกรรม พจิารณาดแีลว้จักช าระวจกีรรม พจิารณาดแีลว้จักช าระ 

มโนกรรม’ เธอพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระราหลุมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูราหโุลวาทสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมณะหรอืพราหมณ์ ในทีน่ีห้มายถงึพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ หรอืสาวกของพระตถาคต (ม.ม.อ. 

   ๒/๑๑๒/๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

วา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระราหลุ สตูรใหญ ่

  [๑๑๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวัตถ ีแมท้า่นพระราหลุก็ครอง 

อันตรวาสกถอืบาตรและจวีร ตามเสด็จพระผูม้พีระภาคไปทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงผนิพระพักตรไ์ปรับสัง่กบัทา่นพระราหลุวา่ 

  “ราหลุ เธอพงึเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลว 

หรอืประณีต อยูไ่กลหรอืใกลก็้ตาม อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  ทา่นพระราหลุทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค รปูเทา่นัน้หรอื ขา้แต่ 

พระสคุต รปูเทา่นัน้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราหลุ ทัง้รปู ทัง้เวทนา ทัง้สญัญา ทัง้สงัขาร 

ทัง้วญิญาณ” 

  หลังจากนัน้ ทา่นพระราหลุคดิวา่ “วนันี ้ใครหนอทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรง 

ประทานโอวาทโปรดเฉพาะพระพักตร ์แลว้เขา้บา้นเพือ่บณิฑบาต” กลับจากทีนั่น้ 

แลว้น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ ณ โคนไมแ้หง่หนึง่ ทา่นพระ 

สารบีตุรไดเ้ห็นทา่นพระราหลุน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ ณ 

โคนไมแ้หง่หนึง่ จงึกลา่วกับทา่นพระราหลุวา่ 

  “ราหลุ เธอจงเจรญิอานาปานสตภิาวนาเถดิ เพราะอานาปานสตภิาวนาที่ 

บคุคลเจรญิแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

ธาต ุ๕ 

  [๑๑๔] ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระราหลุออกจากทีห่ลกีเรน้ แลว้เขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร ท าให ้

มากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราหลุ รปูชนดิใดชนดิหนึง่ซ ึง่เป็นอปุาทนินกรปู๑ 

ทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็นของหยาบ คอื ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต๒ หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ ่

ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเกา่ หรอืรปูชนดิใดชนดิหนึง่ซ ึง่เป็นอปุาทนินกรปูทีเ่ป็น 

ภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็นของหยาบ นีเ้รยีกวา่ ปฐวธีาตทุี ่

เป็นภายใน 

  ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ) ทีเ่ป็นภายในและปฐวธีาตทุีเ่ป็นภายนอก ก็เป็นปฐวธีาตุ 

น่ังเอง บัณฑติควรเห็นปฐวธีาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นปฐวธีาตนัุน้ดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุและท าจติ 

ใหค้ลายก าหนัดในปฐวธีาตไุด ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทนินกรปู หมายถงึรปูมกีรรมเป็นสมฏุฐาน และค านียั้งเป็นชือ่ของรปูทีด่ ารงอยูใ่นสรรีะโดยทีย่ดึถอื 

   จับตอ้ง ลบูคล าได ้เชน่ ผม ขน ฯลฯ อาหารใหม่ อาหารเกา่ ค านีก้ าหนด จ าแนกไวโ้ดยเป็นปฐวธีาตุที ่

   เป็นภายใน ส าหรับกลุบตุรผูบ้ าเพ็ญธาตกุัมมัฏฐาน(ทีก่ าหนดจ าแนกเป็นอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต)ุ 

   ก็เชน่เดยีวกัน พงึทราบความพสิดารในคัมภรีว์สิทุธมิรรค (ม.ม.ูอ. ๒/๓๐๒/๑๓๐) 

๒ วกักะ โบราณแปลวา่ มา้ม และแปลค าวา่ ปิหกะ ว่า “ไต” แตใ่นทีน่ี ้แปลวกักะ วา่ “ไต” และแปล ปิหกะ 

   วา่ “มา้ม” อธบิายว่า ไต ไดแ้ก ่กอ้นเนือ้ ๒ กอ้น มขีัว้เดยีวกัน รปูร่างคลา้ยลกูสะบา้ของเด็ก ๆ หรอื 

   คลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยูใ่นขัว้เดยีวกัน มเีอ็นใหญร่ัดรงึจากล าคอลงไปถงึหัวใจแลว้แยกออก หอ้ยอยู ่

   ทัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๔๓-๔๔); พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหบ้ทนยิามของ “ไต” 

   ไวว้่า “อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสันหลัง ท าหนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้า 

   ปัสสาวะ” Buddhadatta Mahathera, A Concise Pali-English Dictionary; Rhys Davids. T.W. 

   Pali-English Dictionary ใหค้วามหมายของค าวา่ “วกักะ” ตรงกันวา่ “ไต” (Kidney) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

  [๑๑๕] อาโปธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื อาโปธาตทุีเ่ป็นภายในก็ม ีอาโปธาตทุีเ่ป็นภายนอกก็ม ี

  อาโปธาตทุีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ มคีวาม 

เอบิอาบ คอื ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย น ้ามกู 

ไขขอ้ มตูร หรอืรปูชนดิใดชนดิหนึง่ทีเ่ป็นอปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของ 

เฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ มคีวามเอบิอาบ นีเ้รยีกวา่ อาโปธาตทุีเ่ป็นภายใน 

  อาโปธาต(ุธาตนุ ้า) ทีเ่ป็นภายในและอาโปธาตทุีเ่ป็นภายนอก ก็เป็นอาโปธาต ุ

น่ันเอง บัณฑติพงึเห็นอาโปธาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นอาโปธาตนัุน้ดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในอาโปธาตแุละท าจติ 

ใหค้ลายก าหนัดในอาโปธาตไุด ้

  [๑๑๖] เตโชธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื เตโชธาตทุีเ่ป็นภายในก็ม ีเตโชธาตทุีเ่ป็นภายนอกก็ม ี

  เตโชธาตทุีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวาม 

เรา่รอ้น ไดแ้ก ่ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหอ้บอุ่น ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท า 

รา่งกายใหท้รดุโทรม ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหเ้รา่รอ้น ธรรมชาตทิีเ่ป็น 

เครือ่งยอ่ยสิง่ทีก่นิแลว้ ดืม่แลว้ เคีย้วแลว้ และลิม้รสแลว้ หรอืรปูชนดิใดชนดิหนึง่ 

ทีเ่ป็นอปุาทนินกรปูซึง่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวามเรา่รอ้น 

นีเ้รยีกวา่ เตโชธาตทุีเ่ป็นภายใน 

  เตโชธาต(ุธาตไุฟ) ทีเ่ป็นภายในและเตโชธาตทุีเ่ป็นภายนอก ก็เป็นเตโชธาตุ 

น่ันเอง บัณฑติพงึเห็นเตโชธาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นเตโชธาตนัุน้ 

ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้แลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในเตโชธาต ุและท า 

จติใหค้ลายก าหนัดในเตโชธาตไุด ้

  [๑๑๗] วาโยธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื วาโยธาตทุีเ่ป็นภายในก็ม ีวาโยธาตทุีเ่ป็นภายนอกก็ม ี

  วาโยธาตทุีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวาม 

พัดไปมา คอื ลมทีพั่ดขึน้เบือ้งบน ลมทีพั่ดลงเบือ้งต า่ ลมในทอ้ง ลมในล าไส ้ลมที ่

แลน่ไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ ่ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก หรอืรปูชนดิใดชนดิหนึง่ 

ซึง่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวามพัดไปมา นีเ้รยีกวา่ 

วาโยธาตทุีเ่ป็นภายใน 

  วาโยธาต(ุธาตลุม) ทีเ่ป็นภายในและวาโยธาตทุีเ่ป็นภายนอก ก็เป็นวาโยธาต ุ

น่ันเอง บัณฑติพงึเห็นวาโยธาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นวาโยธาตนัุน้ดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุและท าจติ 

ใหค้ลายก าหนัดในวาโยธาตไุด ้

  [๑๑๘] อากาสธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื อากาสธาตทุีเ่ป็นภายในก็ม ีอากาสธาตทุีเ่ป็นภายนอกก็ม ี

  อากาสธาตทุีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของวา่งเปลา่ มคีวาม 

วา่งเปลา่ คอื ชอ่งห ูชอ่งจมกู ชอ่งปาก ชอ่งส าหรับกลนืของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว 

ของลิม้รส ชอ่งทีพั่กอยูแ่หง่ของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว ของลิม้รส และชอ่งส าหรับ 

ของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว ของลิม้รส ไหลลงเบือ้งต า่ หรอืรปูชนดิใดชนดิหนึง่ทีเ่ป็น 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

อปุาทนินกรปูทีเ่ป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของวา่งเปลา่ มคีวามวา่งเปลา่ 

เป็นชอ่งวา่ง เป็นธรรมชาตทิีนั่บวา่ชอ่งวา่ง ซึง่เนือ้และเลอืดไมถ่กูตอ้งแลว้ นีเ้รยีกวา่ 

อากาสธาตทุีเ่ป็นภายใน 

  อากาสธาต(ุธาตคุอือากาศ) ทีเ่ป็นภายในและอากาสธาตทุีเ่ป็นภายนอก ก็เป็น 

อากาสธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึเห็นอากาสธาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็น 

อากาสธาตนัุน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายใน 

อากาสธาต ุและท าจติใหค้ลายก าหนัดในอากาสธาตไุด ้๑ 

ภาวนาเสมอดว้ยธาต ุ๕ 

  [๑๑๙] ราหลุ เธอจงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยแผน่ดนิเถดิ เพราะเมือ่เธอ 

เจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยแผน่ดนิอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ 

จักครอบง าจติของเธอไมไ่ด ้คนทัง้หลายทิง้ของสะอาดบา้ง ไมส่ะอาดบา้ง คถูบา้ง 

มตูรบา้ง น ้าลายบา้ง น ้าหนองบา้ง เลอืดบา้ง ลงบนแผน่ดนิ แผน่ดนิจะอดึอดั 

ระอา หรอืรังเกยีจของนัน้ก็หาไม ่แมฉั้นใด เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงเจรญิภาวนา 

ใหเ้สมอดว้ยแผน่ดนิ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยแผน่ดนิอยู ่ผัสสะอันเป็น 

ทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอไมไ่ด ้

  เธอจงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยน ้าเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอ 

ดว้ยน ้าอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอ 

ไมไ่ด ้คนทัง้หลายลา้งของสะอาดบา้ง ของไมส่ะอาดบา้ง คถูบา้ง มตูรบา้ง 

น ้าลายบา้ง น ้าหนองบา้ง เลอืดบา้ง น ้าจะอดึอดั ระอา หรอืรังเกยีจของนัน้ก็หาไม่ 

แมฉั้นใด เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยน ้า เพราะเมือ่เธอ 

เจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยน ้าอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ 

จักครอบง าจติของเธอไมไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาต ุ๕ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๓๐๒-๓๐๕/๓๓๐-๓๓๖ และ ม.อ.ุ ๑๔/๓๔๙-๓๕๓/๓๐๗-๓๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

  เธอจงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยไฟเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอ 

ดว้ยไฟอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอ 

ไมไ่ด ้ไฟยอ่มเผาของสะอาดบา้ง ของไมส่ะอาดบา้ง คถูบา้ง มตูรบา้ง น ้าลายบา้ง 

น ้าหนองบา้ง เลอืดบา้ง ไฟจะอดึอดั ระอา หรอืรังเกยีจของนัน้ก็หาไม ่แมฉั้นใด 

เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยไฟ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาให ้

เสมอดว้ยไฟอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติ 

ของเธอไมไ่ด ้

  เธอจงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยลมเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอ 

ดว้ยลมอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอ 

ไมไ่ด ้ลมยอ่มพัดของสะอาดบา้ง ของไมส่ะอาดบา้ง คถูบา้ง มตูรบา้ง น ้าลายบา้ง 

น ้าหนองบา้ง เลอืดบา้ง ลมจะอดึอดั ระอา หรอืรังเกยีจของนัน้ก็หาไม ่แมฉั้นใด 

เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยลม เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนา 

ใหเ้สมอดว้ยลมอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติ 

ของเธอไมไ่ด ้

  เธอจงเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยอากาศเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอ 

ดว้ยอากาศอยู ่ผัสสะอันเป็นทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอ 

ไมไ่ด ้อากาศไมต่ัง้อยูใ่นทีไ่หน ๆ แมฉั้นใด เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงเจรญิภาวนา 

ใหเ้สมอดว้ยอากาศ เพราะเมือ่เธอเจรญิภาวนาใหเ้สมอดว้ยอากาศอยู ่ผัสสะอันเป็น 

ทีช่อบใจและไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ จักครอบง าจติของเธอไมไ่ด ้

การเจรญิภาวนา ๖ อยา่ง 

  [๑๒๐] ราหลุ 

   ๑. เธอจงเจรญิเมตตาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิเมตตาภาวนาอยู่ 

       จักละพยาบาทได ้

   ๒. เธอจงเจรญิกรณุาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิกรณุาภาวนาอยู่ 

       จักละการเบยีดเบยีนได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

   ๓. เธอจงเจรญิมทุติาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิมทุติาภาวนาอยู่ 

       จักละความรษิยาได ้

   ๔. เธอจงเจรญิอเุบกขาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิอเุบกขาภาวนาอยู่ 

       จักละความหงดุหงดิได ้

   ๕. เธอจงเจรญิอสภุภาวนา๑เถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิอสภุภาวนาอยู ่จักละ 

       ราคะได ้

   ๖. เธอจงเจรญิอนจิจสญัญา๒เถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิอนจิจสญัญาอยู ่

       จักละความถอืตัวได ้

อานาปานสต ิ๑๖ ข ัน้ 

  [๑๒๑] ราหลุ เธอจงเจรญิอานาปานสตเิถดิ เพราะอานาปานสตทิีบ่คุคล 

เจรญิแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

   ๑. เมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ัดวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

   ๒. เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

       เมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสภุภาวนา ในทีน่ีห้มายถงึทัง้อปุจารภาวนาและอัปปนาภาวนาในซากศพทีอ่ดืพองขึน้ ทา่นกลา่วอธบิาย 

   ไวโ้ดยพสิดารในคัมภรีว์สิทุธมิรรค (ม.ม.อ. ๒/๑๒๐/๑๐๕) 

๒ อนจิจสญัญา ในทีน่ีห้มายถงึการหมายรูท้ีเ่กดิรว่มกันโดยพจิารณาเห็นเป็นความไมเ่ทีย่ง (ม.ม.อ. 

   ๒/๑๒๐/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

   ๓. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจออก’ 

   ๔. ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขารหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขารหายใจออก’ 

   ๕. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ตหิายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ตหิายใจออก’ 

   ๖. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุหายใจออก’ 

   ๗. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขารหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขารหายใจออก’ 

   ๘. ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขารหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขารหายใจออก’ 

   ๙. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติหายใจออก’ 

         ๑๐. ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิหายใจออก’ 

         ๑๑. ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่นหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่นหายใจออก’ 

         ๑๒. ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติหายใจออก’ 

         ๑๓. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่งหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่งหายใจออก’ 

         ๑๔. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกไดห้ายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกไดห้ายใจออก’ 

         ๑๕. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไปหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไปหายใจออก’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

         ๑๖. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนืหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนืหายใจออก’ 

  อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก๑ 

  ราหลุ เมือ่อานาปานสตอิันบคุคลเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ลมอัสสาสะ(หายใจเขา้) ลมปัสสาสะ(หายใจออก) ครัง้สดุทา้ยทีป่รากฏชดั ยอ่มดับไป 

ทีไ่มป่รากฏชดั ยังไมด่ับไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระราหลุมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาราหโุลวาทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. จฬูมาลงุกยสูตร 

วา่ดว้ยพระมาลงุกยบตุร สตูรเล็ก 

เหตแุหง่อพัยากตปญัหา ๑๐ ประการ 

  [๑๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ทา่นพระมาลงุกยบตุร หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดเ้กดิ 

ความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ 

  “ทฏิฐทิีพ่ระผูม้พีระภาคไมต่รัสตอบ ทรงงด ทรงวางเฉยเหลา่นี ้คอื ทฏิฐวิา่ 

‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน 

ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคต๒เกดิอกี หลังจากตายแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๑๔๘/๑๓๐-๑๓๑ 

๒ ตถาคต เป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชม้ากอ่นพทุธกาลหมายถงึอัตตา(อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ ในที ่

   นีห้มายถงึสัตว ์(เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๑/๖๕/๑๐๘, ม.ม.อ. ๒/๑๒๒/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ การทีพ่ระผูม้พีระภาค ไมท่รงตอบ 

ทฏิฐเิหลา่นัน้แกเ่รา เราไมช่อบใจ เราไมพ่อใจ เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอกี 

จะทลูถามเนือ้ความนัน้ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคจักตรัสตอบเราวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เราก็จักประพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระผูม้พีระภาคตอ่ไป 

  ถา้พระผูม้พีระภาค จักไมต่รัสตอบเราวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ 

โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจาก 

ตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลักจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช’่ เราก็จักลาสกิขาไปเป็นคฤหัสถ”์ 

  [๑๒๓] ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระมาลงุกยบตุรออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  [๑๒๔] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่ขา้พระองคอ์ยูใ่น 

ทีส่งัด หลกีเรน้อยู ่ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘ทฏิฐทิีพ่ระผูม้พีระภาคไม ่

ตรัสตอบ ทรงงด ทรงวางเฉยเหลา่นี ้คอื ทฏิฐวิา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกม ี

ทีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน 

หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตาย 

แลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ การทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงตอบทฏิฐเิหลา่นัน้แกเ่รา เราไมช่อบใจ 

เราไมพ่อใจ เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอกี จะทลูถามเนือ้ความนัน้ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคจักตรัสตอบเราวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เราก็จักประพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระผูม้พีระภาคตอ่ไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

  ถา้พระผูม้พีระภาคจักไมต่รัสตอบแกเ่ราวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกม ี

ทีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน 

หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตาย 

แลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เราก็จักลาสกิขาไปเป็นคฤหัสถ ์

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘โลกเทีย่ง’ ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ 

‘โลกเทีย่ง’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง’ ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ 

‘โลกไมเ่ทีย่ง’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงทราบวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอื โลกไมเ่ทีย่ง, เมือ่ไมท่รงรู ้

ไมท่รงเห็น ก็ขอใหต้รัสบอกมาตรง ๆ เถดิวา่ ‘เราไมรู่ ้เราไมเ่ห็น’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘โลกมทีีส่ดุ’ ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ 

‘โลกมทีีส่ดุ’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ’ ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิ 

วา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงทราบวา่ ‘โลกมทีีส่ดุ หรอื โลกไมม่ทีีส่ดุ’ เมือ่ไมท่รงรู ้

ไมท่รงเห็น ก็ขอใหต้รัสบอกมาตรง ๆ เถดิวา่ ‘เราไมรู่ ้เราไมเ่ห็น’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ ขอจงตรัส 

ตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ ขอจงตรัส 

ตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงทราบวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะ 

กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั’ เมือ่ไมท่รงรู ้ไมท่รงเห็น ก็ขอใหต้รัสบอกมาตรง ๆ เถดิวา่ 

‘เราไมรู่ ้เราไมเ่ห็น’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี’ ขอจง 

ตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี’ ขอจง 

ตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอื 

หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี’ เมือ่ไมท่รงรู ้ไมท่รงเห็น ก็ขอใหต้รัสบอกมา 

ตรง ๆ เถดิวา่ ‘เราไมรู่ ้เราไมเ่ห็น’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ 

ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่ 

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ขอจงตรัสตอบขา้พระองคเ์ถดิวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคต 

จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงทราบวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เมือ่ไมท่รงรู ้

ไมท่รงเห็น ก็ขอใหต้รัสบอกมาตรง ๆ เถดิวา่ ‘เราไมรู่ ้เราไมเ่ห็น” 

  [๑๒๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาลงุกยบตุร เราไดพ้ดูไวอ้ยา่งนัน้กับเธอ 

หรอืวา่ ‘เธอจงมาประพฤตพิรหมจรรยใ์นเราเถดิ เราจักตอบเธอวา่ ‘โลกเทีย่ง 

โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับ 

สรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคต 

จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่บา้งไหม” 

  ทา่นพระมาลงุกยบตุรกราบทลูวา่ “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็หรอืวา่เธอไดพ้ดูไวก้ับเราอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์ก 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค ถา้พระผูม้พีระภาคจักตรัสตอบขา้พระองค ์

วา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่บา้งไหม” 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มาลงุกยบตุร ไดย้นิวา่ เรามไิดพ้ดูไวก้ับเธอดังนีว้า่ ‘เธอจงมาประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นเราเถดิ เราจักตอบเธอวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หลังจากตาย 

แลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ฯลฯ ไดย้นิวา่ แมเ้ธอก็มไิดพ้ดู 

กับเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้ ี

พระภาค ถา้พระผูม้พีระภาคจักตรัสตอบขา้พระองคว์า่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  โมฆบรุษุ เมือ่เป็นอยา่งนัน้ เธอเป็นใคร จะมาทวงอะไรกับใครเลา่ 

ทรงอปุมาดว้ยบคุคลผูต้อ้งศร 

  [๑๒๖] มาลงุกยบตุร บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ตราบใดทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคยังไมท่รงตอบเราวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ตราบนัน้ เราก็จักไมป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

ตอ่ใหบ้คุคลนัน้สิน้ชวีติไปตถาคตก็ไมต่อบเรือ่งนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุตอ้งลกูศรที ่

อาบยาพษิอยา่งรา้ยแรง มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ๑ของบรุษุนัน้ พงึไปหาแพทย ์

ผูช้ านาญในการผา่ตัดมารักษาบรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ตราบใดทีเ่รา 

ยังไมรู่จั้กคนทีย่งิเราเลยวา่ เป็นกษัตรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์หรอืศทูร ตราบนัน้ เราก็ 

จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาต ิหมายถงึบดิามารดาของสาม ีหรอืบดิามารดาของภรรยาและเครอืญาตขิองทัง้ ๒ ฝ่าย 

   สาโลหติ หมายถงึผูร้่วมสายเลอืดเดยีวกัน ไดแ้ก่ ปู่ หรอืตา เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๖๕/๑๗๒, ม.ม.ูฏกีา 

   ๑/๖๕/๓๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กคนทีย่งิเราวา่ 

มชีือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี ้ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กคนทีย่งิเราวา่ 

เป็นคนสงู ต า่ หรอืปานกลาง ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กคนทีย่งิเราวา่ 

เป็นคนผวิด า ผวิคล ้า หรอืผวิสองส ีตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กคนทีย่งิเราวา่ 

อยูใ่นบา้น นคิม หรอืนครชือ่โนน้ ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กธนูทีเ่ขาใชย้งิ 

เราวา่ เป็นชนดิมแีลง่ หรอืชนดิเกาทัณฑ ์ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กสายธนูทีเ่ขาใช ้

ยงิเราวา่ เป็นสายทีท่ าดว้ยปอ ผวิไมไ้ผ ่เอ็น ป่าน หรอืเยือ่ไม ้ตราบนัน้ เราก็จัก 

ไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กลกูธนูทีเ่ขาใชย้งิ 

เราวา่ เป็นธนูทีท่ าดว้ยไมเ้กดิเองหรอืไมค้ัดปลกู ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนี้ 

ออกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กหางเกาทัณฑท์ีเ่ขา 

ใชย้งิเราวา่ เป็นหางทีเ่สยีบดว้ยขนปีกนกแรง้ นกตระกรมุ นกเหยีย่ว นกยงู หรอื 

นกปากหา่ง ตราบนัน้ เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กเกาทัณฑท์ีเ่ขา 

ใชย้งิเราวา่ เป็นสิง่ทีเ่ขาพันดว้ยเอ็นววั เอ็นควาย เอ็นคา่ง หรอืเอ็นลงิ ตราบนัน้ 

เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ 

  บรุษุผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีเ่รายังไมรู่จั้กลกูธนูทีเ่ขาใชย้งิ 

เราวา่ เป็นลกูศรธรรมดา ลกูศรคม ลกูศรหัวเกาทัณฑ ์ลกูศรหัวโลหะ ลกูศรหวั 

เขีย้วสตัว ์หรอืลกูศรพเิศษ ตราบนัน้เราก็จักไมถ่อนลกูศรนีอ้อกไป’ ตอ่ใหบ้รุษุนัน้ 

ตายไป เขาก็จะไมรู่เ้รือ่งนัน้เลย ฉันใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

  บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ตราบใดทีพ่ระผูม้พีระภาคไมต่รัสตอบวา่ ‘โลก 

เทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะ 

กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ตราบนัน้ เราก็จักไมป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค’ ตอ่ใหบ้คุคลนัน้ตายไป ตถาคตก็ไมต่อบเรือ่งนัน้ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  [๑๒๗] มาลงุกยบตุร เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกเทีย่ง’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์ันหรอื 

ก็หามไิด ้

  แมเ้มือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง’ ชาต(ิความเกดิ) ชรา 

(ความแก)่ มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความคร ่าครวญ) 

ทกุข(์ความทกุขก์าย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) ก็ยังคง 

มอียูต่ามปกต ิเราจงึบัญญัตเิฉพาะการก าจัดชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสในปัจจบุัน 

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกมทีีส่ดุ’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์ันหรอื 

ก็หามไิด ้

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์ัน 

หรอืก็หามไิด ้

  แมเ้มือ่มคีวามเห็นวา่ ‘โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ’ ชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสก็ยังคงมอียูต่ามปกต ิเราจงึบัญญัตกิารก าจัด 

ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสในปัจจบุัน 

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  แมเ้มือ่มคีวามเห็นวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็น 

คนละอยา่งกัน’ ชาต ิฯลฯ เราจงึบัญญัตเิฉพาะการก าจัด ชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสในปัจจบุัน 

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี’ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  แมเ้มือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี’ ชาต ิฯลฯ เราจงึบัญญัตเิฉพาะการก าจัดชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสในปัจจบุัน 

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ จักไดม้กีาร 

อยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  เมือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ จักไดม้กีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยก์ันหรอืก็หามไิด ้

  มาลงุกยบตุร แมเ้มือ่มคีวามเห็นวา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไม ่

เกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสก็ยังคงมอียูต่ามปกต ิเราจงึ 

บัญญัตเิฉพาะการก าจัดชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

ในปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๓. จฬูมาลกุยสตูร 

 

เหตทุีพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงตอบปญัหาเชงิปรชัญา 

  [๑๒๘] มาลงุกยบตุร เพราะเหตนัุน้แล เธอจงจ าปัญหาทีเ่ราไมต่อบวา่ 

เป็นปัญหาทีเ่ราไมต่อบ และจงจ าปัญหาทีเ่ราตอบวา่ เป็นปัญหาทีเ่ราตอบเถดิ 

  ปญัหาอะไรเลา่ทีเ่ราไมต่อบ 

  คอื ปัญหาวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะ 

เป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี 

หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เราไมต่อบ 

  เพราะเหตไุรเราจงึไมต่อบ 

  เพราะปัญหานัน้ไมม่ปีระโยชน ์ไมเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

และเพือ่นพิพาน เหตนัุน้เราจงึไมต่อบ 

  ปญัหาอะไรเลา่ทีเ่ราตอบ 

  คอื ปัญหาวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

เราตอบ 

  เพราะเหตไุรเราจงึตอบ 

  เพราะปัญหานัน้มปีระโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่ 

นพิพาน เหตนัุน้เราจงึตอบ 

  มาลงุกยบตุร เพราะเหตนัุน้แล เธอจงจ าปัญหาทีเ่ราไมต่อบวา่ เป็นปัญหาที ่

เราไมต่อบ และจงจ าปัญหาทีเ่ราตอบวา่ เป็นปัญหาทีเ่ราตอบเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมาลงุกยบตุรมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูมาลงุกยสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

วา่ดว้ยพระมาลงุกยบตุร สตูรใหญ ่

โอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

  [๑๒๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังจ าโอรัมภาคยิสงัโยชน์๑ 

(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ ประการทีเ่ราแสดงแลว้ ไดห้รอืไม”่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมาลงุกยบตุรไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์ังจ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

ทีพ่ระองคท์รงแสดงไวแ้ลว้ได”้ 

  “เธอจ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ ทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ อยา่งไร” 

  “ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์คอืสกักายทฏิฐ(ิความเห็นวา่เป็นตัว 

ของตน) ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ได ้

  ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์คอืวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ได ้

  ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์คอืสลีัพพตปรามาส(ความถอืมั่นศลีพรต) 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ได ้

  ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์คอืกามฉันทะ(ความพอใจในกาม) ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๙ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

  ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์คอืพยาบาท(ความคดิรา้ย) ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงไวแ้ลว้ได ้

  ขา้พระองคจ์ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

แลว้ไดอ้ยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มาลงุกยบตุร เธอจ าโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนีท้ีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ 

อยา่งนีแ้กใ่คร อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายจักหักลา้งดว้ยการน าเรือ่งเด็กออ่น 

มาเปรยีบเทยีบได ้มใิชห่รอื เพราะเด็กออ่นทีน่อนหงายยอ่มไมม่แีมแ้ตค่วามคดิวา่ 

‘ตัวของตน’ สกักายทฏิฐจัิกเกดิขึน้แกเ่ด็กนัน้ไดอ้ยา่งไร สกักายทฏิฐขิองเด็กนัน้ 

ก็ยังนอนเนือ่งอยู ่

  เพราะเด็กออ่นทีน่อนหงายยอ่มไมม่แีมแ้ตค่วามคดิวา่ ‘ธรรมทัง้หลาย’ วจิกิจิฉา 

ในธรรมทัง้หลายจักเกดิขึน้แกเ่ด็กนัน้ไดอ้ยา่งไร วจิกิจิฉาของเด็กนัน้ ก็ยังนอนเนือ่งอยู่ 

  เพราะเด็กออ่นทีน่อนหงายยอ่มไมม่แีมแ้ตค่วามคดิวา่ ‘ศลีทัง้หลาย’ สลีัพพต- 

ปรามาสในศลีทัง้หลายจักเกดิขึน้แกเ่ด็กนัน้ไดอ้ยา่งไร สลีัพพตปรามาสของเด็กนัน้ 

ก็ยังนอนเนือ่งอยู ่

  เพราะเด็กออ่นทีน่อนหงายยอ่มไมม่แีมแ้ตค่วามคดิวา่ ‘กามทัง้หลาย’ กามฉันทะ 

ในกามทัง้หลายจักเกดิขึน้แกเ่ด็กนัน้ไดอ้ยา่งไร กามราคะของเด็กนัน้ ก็ยังนอนเนือ่งอยู่ 

  เพราะเด็กออ่นทีน่อนหงายยอ่มไมม่แีมแ้ตค่วามคดิวา่ ‘สตัวทั์ง้หลาย’ ความ 

พยาบาทในสตัวทั์ง้หลายจักเกดิขึน้แกเ่ด็กนัน้ไดอ้ยา่งไร พยาบาทของเด็กนัน้ ก็ยัง 

นอนเนือ่งอยู ่

  อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายจักหักลา้งดว้ยการน าเรือ่งเด็กออ่นมาเปรยีบเทยีบได ้

มใิชห่รอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลทีส่มควร ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาล 

ทีส่มควรทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงแสดงโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ ภกิษุ 

ทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

อบุายเครือ่งละสงัโยชน ์

  [๑๓๐] “อานนท ์ปถุชุน๑ในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ 

ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ มจีติถกู 

สกักายทฏิฐกิลุม้รมุ ถกูสกักายทฏิฐคิรอบง าอยู ่และไมรู่อ้บุายเครือ่งสลดัสกักายทฏิฐ ิ

ทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สกักายทฏิฐนัิน้ของเขามกี าลังแกก่ลา้ขึน้ ปถุชุน 

บรรเทาไมไ่ด ้จงึชือ่วา่เป็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

  ปถุชุนมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบง าอยู ่และไมรู่อ้บุายเครือ่ง 

สลัดวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ วจิกิจิฉานัน้ของเขามกี าลังแกก่ลา้ขึน้ 

ปถุชุนบรรเทาไมไ่ด ้จงึชือ่วา่เป็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

  ปถุชุนมจีติถกูสลีัพพตปรามาสกลุม้รมุ ถกูสลีัพพตปรามาสครอบง าอยู ่

และไมรู่อ้บุายเครือ่งสลัดสลีัพพตปรามาสทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สลีัพพต- 

ปรามาสนัน้ของเขามกี าลังแกก่ลา้ขึน้ ปถุชุนบรรเทาไมไ่ด ้จงึชือ่วา่เป็นโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์

  ปถุชุนมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบง าอยู ่และไมรู่อ้บุายเครือ่ง 

สลัดกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ กามราคะนัน้ของเขามกี าลังแกก่ลา้ขึน้ 

ปถุชุนบรรเทาไมไ่ด ้จงึชือ่วา่เป็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๓ (อภยราชกมุารสตูร) หนา้ ๘๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

  ปถุชุนมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบง าอยู ่และไมรู่อ้บุายเครือ่ง 

สลัดพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ พยาบาทนัน้ของเขามกี าลังแกก่ลา้ขึน้ 

ปถุชุนบรรเทาไมไ่ด ้จงึชือ่วา่เป็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

  [๑๓๑] อานนท ์สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรม 

ของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรม 

ของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ มจีติทีส่กักายทฏิฐกิลุม้รมุไมไ่ด ้

ทีส่กักายทฏิฐคิรอบง าไมไ่ดอ้ยู ่และรูอ้บุายเครือ่งสลัดสกักายทฏิฐทิีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

ความเป็นจรงิ อรยิสาวกนัน้ยอ่มละสกักายทฏิฐนัิน้พรอ้มทัง้อนุสยัได ้

  อรยิสาวกนัน้มจีติทีว่จิกิจิฉากลุม้รมุไมไ่ด ้ทีว่จิกิจิฉาครอบง าไมไ่ดอ้ยู ่และรูอ้บุาย 

เครือ่งสลดัวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ อรยิสาวกนัน้ยอ่มละวจิกิจิฉานัน้ 

พรอ้มทัง้อนุสยัได ้

  อรยิสาวกนัน้มจีติทีส่ลีัพพตปรามาสกลุม้รมุไมไ่ด ้ทีส่ลีัพพตปรามาสครอบง า 

ไมไ่ดอ้ยู ่และรูอ้บุายเครือ่งสลัดสลีพัพตปรามาสทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

อรยิสาวกนัน้ยอ่มละสลีัพพตปรามาสนัน้พรอ้มทัง้อนุสยัได ้

  อรยิสาวกนัน้มจีติทีก่ามราคะกลุม้รมุไมไ่ด ้ทีก่ามราคะครอบง าไมไ่ดอ้ยู ่และ 

รูอ้บุายเครือ่งสลดักามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ อรยิสาวกนัน้ยอ่มละ 

กามราคะนัน้พรอ้มทัง้อนุสยัได ้

  อรยิสาวกนัน้มจีติทีพ่ยาบาทกลุม้รมุไมไ่ด ้ทีพ่ยาบาทครอบง าไมไ่ดอ้ยู ่และรู ้

อบุายเครือ่งสลดัพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ อรยิสาวกนัน้ยอ่มละ 

พยาบาทนัน้พรอ้มทัง้อนุสยัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

 

ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ละสงัโยชน ์

  [๑๓๒] อานนท ์เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลไมอ่าศัยมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไป 

เพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการแลว้ จักรู ้จักเห็น จักละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการได ้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลไมถ่ากเปลอืก ไมถ่ากกระพีข้องตน้ไมใ้หญ่ 

ประเภทยนืตน้มแีกน่แลว้ จักตดัแกน่เลยทเีดยีว แมฉั้นใด เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคล 

ไมอ่าศัยมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการแลว้ จักรู ้

จักเห็น จักละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการได ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลอาศัยมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการแลว้ จักรู ้จักเห็น จักละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนัน้ได ้เป็นไปได ้

ทีบ่คุคลถากเปลอืก ถากกระพีข้องตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่แลว้ จักตัด 

แกน่นัน้ได ้แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีบ่คุคลอาศยัมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการแลว้ จักรู ้จักเห็น จักละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนัน้ได ้

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  แมน่ ้าคงคามนี ้าเต็มเสมอฝ่ัง นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้ครัง้นัน้ บรุษุผูม้กี าลังนอ้ย 

มาดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักวา่ยตัดกระแสน ้าแหง่แมน่ ้าคงคานีไ้ปใหถ้งึฝ่ังโดยสวสัด ’ี เขาจะ 

ไมอ่าจวา่ยตัดกระแสน ้าแหง่แมน่ ้าคงคาไปใหถ้งึฝ่ังโดยสวสัดไีด ้แมฉั้นใด คนบางคน 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่พระธรรมกถกึแสดงธรรมเพือ่ดับสกักายะอยู ่จติยอ่มไมแ่ลน่ไป 

ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น ไมห่ลดุพน้ พงึเห็นบคุคลเหลา่นัน้เหมอืนบรุษุผูม้กี าลัง นอ้ยนัน้ 

  อานนท ์แมน่ ้าคงคามนี ้าเต็มเสมอฝ่ัง นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้บรุษุผูม้กี าลังมาก 

มาดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักวา่ยตัดกระแสน ้าแหง่แมน่ ้าคงคานีไ้ปใหถ้งึฝ่ังโดยสวสัด ’ี เขาจะ 

ไมอ่าจวา่ยตัดกระแสน ้าแหง่แมน่ ้าคงคาไปใหถ้งึฝ่ังโดยสวสัดไีด ้แมฉั้นใด คนบางคน 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่พระธรรมกถกึแสดงธรรมเพือ่ดับสกักายะอยู ่จติยอ่มแลน่ไป 

เลือ่มใส ตัง้มั่น หลดุพน้ พงึเห็นบคุคลเหลา่นัน้เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังมากนัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

 

รปูฌาน ๔ 

  [๑๓๓] มรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะละอกศุลธรรมทัง้หลายดว้ยอปุธวิเิวก๑ เพราะ 

ระงับความเกยีจครา้นทางกายไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึสงัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอยอ่ม 

พจิารณาเห็น๒ธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีม่อียูใ่น 

ปฐมฌานนัน้โดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร 

เป็นสิง่คอยกอ่ความเดอืดรอ้น เป็นทีท่ าใหข้ดัขอ้ง เป็นดจุคนฝ่ายอืน่ เป็นสิง่ทีต่อ้ง 

แตกสลาย เป็นของวา่งเปลา่ เป็นอนัตตา เธอยอ่มท าจติใหก้ลับจากธรรมเหลา่นัน้ 

ครัน้แลว้ จงึนอ้มจติไปเพือ่อมตธาตวุา่ ‘ภาวะทีส่งบ ประณีต คอื ความระงับสงัขาร 

ทัง้ปวง ความสละคนือปุธกิเิลสทัง้ปวง ความสิน้ไปแหง่ตัณหา ความคลายก าหนัด  

ความดับ นพิพาน’ เธอด ารงอยูใ่นปฐมฌานนัน้ ยอ่มบรรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะ 

ทัง้หลาย หากยังไมบ่รรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ก็จะเป็นโอปปาตกิะ๓ 

เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิในธรรมนัน้ 

จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี๔ 

  นีแ้ล เป็นมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุจงึบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ 

บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นธรรม 

ทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีม่อียูใ่นจตตุถฌานนัน้ ฯลฯ 

เพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธวิเิวก ในทีน่ีห้มายถงึความสงัดจากกามคณุ ๕ ประการ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ม.ม.อ. 

   ๒/๑๓๓/๑๐๘) 

๒ พจิารณาเห็น ในทีน่ีห้มายถงึเห็นดว้ยวปัิสสนาอันแรงกลา้ (องฺ.นวก.อ. ๓/๓๖/๓๐๙) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๙ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

๔ ดเูทยีบ องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๖/๕๐๘-๕๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

 

อรปูฌาน ๔ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌาน โดยก าหนดวา่ ‘อากาศ 

หาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นธรรมทัง้หลาย คอื เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ทีม่อียูใ่นอากาสานัญจายตนฌานนัน้โดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง 

เป็นทกุข ์เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นสิง่คอยกอ่ความเดอืดรอ้น 

เป็นทีท่ าใหข้ดัขอ้ง เป็นดจุคนฝ่ายอืน่ เป็นสิง่ทีต่อ้งแตกสลาย เป็นของวา่งเปลา่ 

เป็นอนัตตา เธอยอ่มท าจติใหก้ลับจากธรรมเหลา่นัน้ ครัน้แลว้ จงึนอ้มจติไปเพือ่ 

อมตธาตวุา่ ‘สภาวะทีส่งบ ประณีต คอื ความระงับสงัขารทัง้ปวง ความสละคนื 

อปุธกิเิลสทัง้ปวง ความสิน้ไปแหง่ตัณหา ความคลายก าหนัด ความดับ นพิพาน’ 

เธอด ารงอยูใ่นอากาสานัญจายตนฌานนัน้ ยอ่มบรรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

หากยังไมบ่รรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ก็จะเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิในธรรมนัน้ จักปรนิพิพานในภพนัน้ 

ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  นีแ้ล เป็นมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

วญิญาณัญจายตนฌาน โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เธอยอ่มพจิารณา 

เห็นธรรมทัง้หลาย คอืเวทนา ฯลฯ ทีม่อียูใ่นวญิญาณัญจายตนฌานนัน้ ฯลฯ 

เพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

อากญิจัญญายตนฌาน โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นธรรม 

ทัง้หลาย คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีม่อียูใ่นอากญิจัญญายตนฌานนัน้ 

โดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นสิง่คอย 

กอ่ความเดอืดรอ้น เป็นทีท่ าใหข้ดัขอ้ง เป็นดจุคนฝ่ายอืน่ เป็นสิง่ทีต่อ้งแตกสลาย 

เป็นของวา่งเปลา่ เป็นอนัตตา เธอยอ่มท าจติใหก้ลบัจากธรรมเหลา่นัน้ ครัน้แลว้ 

จงึนอ้มจติไปเพือ่อมตธาตวุา่ ‘สภาวะทีส่งบ ประณีต คอื ความสงบระงับสงัขาร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๔. มหามาลงุกยสตูร 

ทัง้ปวง ความสละคนือปุธกิเิลสทัง้ปวง ความสิน้ไปแหง่ตัณหา ความคลายก าหนัด 

ความดับ นพิพาน’ เธอด ารงอยูใ่นอากญิจัญญายตนฌานนัน้ ยอ่มบรรลคุวามสิน้ไป 

แหง่อาสวะทัง้หลาย หากยังไมบ่รรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ก็จะเป็น 

โอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิ 

ในธรรมนัน้ จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  นีแ้ล เป็นมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “ถา้มรรคและปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ละโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เพราะเหตไุร ภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนี้ 

บางพวกจงึเป็นเจโตวมิตุ๑ บางพวกจงึเป็นปัญญาวมิตุ๒ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์ในเรือ่งนี ้เรากลา่ววา่ภกิษุเหลา่นัน้ 

มอีนิทรยีต์า่งกัน๓” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหามาลงุกยสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายความว่า บรรดาภกิษุผูด้ าเนนิไปดว้ยสมถกัมมัฏฐาน ภกิษุพวกหนึง่มจีติเตกัคคตา(ความทีจ่ติม ี

   อารมณ์เดยีว)เป็นหลัก จงึชือ่วา่เป็นเจโตวมิตุ(หลดุพน้ดว้ยสมาธ)ิ (ม.ม.อ. ๒/๑๓๓/๑๑๐) 

๒ หมายความวา่ บรรดาภกิษุผูด้ าเนนิไปดว้ยวปัิสสนากัมมัฏฐาน ภกิษุพวกหนึง่มปัีญญาเป็นหลัก จงึชือ่วา่ 

   เป็นปัญญาวมิตุ(หลุดพน้ดว้ยปัญญา) (ม.ม.อ. ๒/๑๓๓/๑๑๐) 

๓ มอีนิทรยีต์า่งกนั หมายความวา่ มหีลักปฏบัิตติา่งกัน เชน่ ทา่นพระอานนท ์บ าเพ็ญบารม ี๑๐ แลว้ยัง 

   ไมบ่รรลุพระสัพพัญญตุญาณ เหตนัุน้พระสัพพัญญตุญาณจงึไมป่รากฏแกท่า่น แตพ่ระตถาคตแทงตลอดแลว้ 

   เหตนัุน้พระสัพพัญญตุญาณจงึปรากฏแกพ่ระองค ์ทัง้นีเ้ป็นเพราะอนิทรยีต์า่งกัน หรอืในเวลาบ าเพ็ญ 

   สมถกัมมัฏฐานภกิษุรปูหนึง่มุง่ความทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวเป็นหลักก็จะหลดุพน้ดว้ยเจโตวมิตุต ิภกิษุอกีรปู 

   หนึง่มุง่ปัญญาเป็นหลัก ก็จะหลุดพน้ดว้ยปัญญาวมิตุต ิ(ม.ม.อ. ๒/๑๓๓/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

 

๕. ภทัทาลสิตูร 

วา่ดว้ยพระภทัทาล ิ

คณุแหง่การฉนัอาหารมือ้เดยีว 

  [๑๓๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราฉันอาหารมือ้เดยีว เราเมือ่ฉันอาหารมือ้เดยีว๑ ยอ่มรูส้กึ 

วา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

  ภกิษุทัง้หลาย มาเถดิ แมเ้ธอทัง้หลายก็จงฉันอาหารมือ้เดยีวเถดิ เธอทัง้หลาย 

เมือ่ฉันอาหารมือ้เดยีว จักรูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัย 

สมบรูณ์ อยูส่ าราญ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระภัททาลไิดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่ามารถฉันอาหารมือ้เดยีวได ้เพราะเมือ่ 

ขา้พระองคฉั์นอาหารมือ้เดยีว จะมคีวามกระวนกระวาย และมคีวามเดอืดรอ้น” 

  “ภัททาล ิถา้เชน่นัน้ เธอรับนมินต ์ณ ทีใ่ดแลว้ พงึฉัน ณ ทีนั่น้เสยีสว่นหนึง่ 

แลว้น าอกีสว่นหนึง่มาฉันก็ได ้เมือ่เธอฉันอาหารไดอ้ยา่งนี ้ก็จักด ารงชวีติอยูไ่ด”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่ามารถจะฉันแมด้ว้ยอาการอยา่งนัน้ 

เพราะเมือ่ขา้พระองคฉั์นอยา่งนัน้ ก็จะมคีวามกระวนกระวาย และมคีวามเดอืดรอ้น” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัอาหารมือ้เดยีว หมายถงึการฉันอาหารในเวลาเชา้ คอืตัง้แต่ดวงอาทติยข์ึน้จนถงึเวลาเทีย่งวัน แมภ้กิษุ 

   ฉันอาหาร ๑๐ ครัง้ ในชว่งเวลานีก็้ประสงคว์า่ ฉันอาหารมือ้เดยีว (ม.ม.ูอ. ๒/๒๒๕/๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระภัททาลไิดป้ระกาศความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบทที ่

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทานศกึษาอยู ่ตัง้แตนั่น้มา ทา่น 

พระภัททาลไิมก่ลา้เผชญิพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคตลอด ๓ เดอืนเต็ม เหมอืนภกิษุ 

ผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขา๑ในศาสนาของพระศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

พระภทัทาลสิ านกึผดิ 

  [๑๓๕] สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากชว่ยกันท าจวีรกรรม(เย็บจวีร) ส าหรับ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยตัง้ใจวา่ “พระผูม้พีระภาคจะทรงใชจ้วีรทีท่ าส าเร็จแลว้ เสด็จ 

เทีย่วจารกิไปเป็นเวลา ๓ เดอืน” 

  เวลานัน้ ท่านพระภัททาลเิขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระภัททาลวิา่ 

  “ทา่นภัททาล ิภกิษุทัง้หลายชว่ยกันท าจวีรกรรมนีส้ าหรับพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจะทรงใชจ้วีรทีท่ าส าเร็จแลว้เสด็จเทีย่วจารกิไปเป็น 

เวลา ๓ เดอืน’ ทา่นภัททาล ิเราขอเตอืน ทา่นจงใสใ่จความผดินีไ้วใ้หด้เีถดิ ทหีลัง 

ทา่นอยา่ไดก้อ่ความยุง่ยากอกีเลย” 

  ทา่นพระภัททาลรัิบค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โทษ 

ไดค้รอบง าขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนโง ่เป็นคนหลง ไมฉ่ลาด ผูป้ระกาศความไมส่ามารถ 

ใน(การรักษา)สกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทาน 

ศกึษาอยู ่ขอพระผูม้พีระภาคทรงรับรูโ้ทษของขา้พระองคนั์น้โดยความเป็นโทษ เพือ่ 

ความส ารวมระวังตอ่ไปเถดิ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขา ในทีน่ีห้มายถงึอธสิลีสกิขา(การศกึษาอบรมในเรือ่งศลี) อธจิติตสกิขา(การศกึษาอบรมในเรือ่งสมาธ)ิ 

   และอธปัิญญาสกิขา(การศกึษาอบรมในเรือ่งปัญญา) (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๓/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เอาเถดิ ภัททาล ิโทษไดค้รอบง าเธอผูเ้ป็นคนโง ่เป็น 

คนหลง ไมฉ่ลาด ผูป้ระกาศความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบททีเ่ราบัญญัตไิว ้

(และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทานศกึษาอยู ่เธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแมพ้ระผูม้พีระภาคก็ทรงรูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ภัททาลเิป็น 

ผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของพระศาสดาใหบ้รบิรูณ’์ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ 

  เธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ ภกิษุจ านวนมากเขา้จ าพรรษาอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแมภ้กิษุ 

เหลา่นัน้ก็รูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ภัททาลเิป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของพระศาสดา 

ใหบ้รบิรูณ์’ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ 

  เธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ ภกิษุณีจ านวนมากเขา้จ าพรรษาอยูใ่นกรงุสาวตัถ ี

แมภ้กิษุณีเหลา่นัน้ก็รูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ภัททาลเิป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของ 

พระศาสดาใหบ้รบิรูณ์’ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ 

  เธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ อบุาสกจ านวนมากอาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแมอ้บุาสก 

เหลา่นัน้ก็รูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ภัททาลเิป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของพระศาสดา 

ใหบ้รบิรูณ์’ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ 

  เธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ อบุาสกิาจ านวนมากอาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแมอ้บุาสกิา 

เหลา่นัน้ก็รูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ภัททาลเิป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของพระศาสดา 

ใหบ้รบิรูณ์’ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ 

  ภัททาล ิเธอมไิดเ้ขา้ใจแมเ้หตทุีว่า่ สมณพราหมณ์ตา่งลัทธจิ านวนมากเขา้ 

จ าพรรษาในกรงุสาวตัถ ีแมส้มณพราหมณ์ตา่งลัทธเิหลา่นัน้ก็รูจั้กเราวา่ ‘ภกิษุชือ่ 

ภัททาล ิสาวกของพระสมณโคดม เป็นพระเถระรปูหนึง่ ผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนา 

ของพระศาสดาใหบ้รบิรูณ์’ แมเ้หตนุีเ้ธอก็มไิดเ้ขา้ใจ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โทษไดค้รอบง าขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนโง ่เป็นคนหลง 

ไมฉ่ลาด ผูป้ระกาศความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทานศกึษาอยู ่ขอพระผูม้พีระภาคทรงรับรูโ้ทษของ 

ขา้พระองคโ์ดยความเป็นโทษ เพือ่ความส ารวมระวังตอ่ไปเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  “ภัททาล ิเอาเถดิ โทษไดค้รอบง าเธอผูเ้ป็นคนโง ่เป็นคนหลง ไมฉ่ลาด ผูป้ระกาศ 

ความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบททีเ่ราบัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทาน 

ศกึษาอยู ่

  [๑๓๖] ภัททาล ิเธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็น 

อภุโตภาควมิตุ๑เราจะพงึกลา่วกับภกิษุนัน้อยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เราจะกา้วไป 

ในหลม่ดว้ยกัน ภกิษุนัน้จะพงึกา้วไป หรอืนอ้มกายไปทางอืน่ หรอืจะพงึปฏเิสธ” 

  “ไมป่ฏเิสธ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นปัญญาวมิตุ๒ เป็น 

กายสกัขี๓ เป็นทฏิฐปัิตตะ๔ เป็นสทัธาวมิตุ๕ เป็นธัมมานุสารี๖ เป็นสทัธานุสารี๗ 

เราจะพงึกลา่วกับภกิษุนัน้อยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เราจะกา้วไปในหลม่ดว้ยกัน’ 

  “ไมป่ฏเิสธ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภุโตภาควมิตุ หมายถงึผูบ้ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนไดอ้รปูสมาบัต ิและใชส้มถะเป็นพืน้ฐานในการ 

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

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

๓ กายสกัข ีหมายถงึผูม้ศีรัทธาแกก่ลา้ ไดส้ัมผัสวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกาย และอาสวะบางอย่างก็สิน้ไป 

   เพราะเห็นดว้ยปัญญา ไดแ้กพ่ระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไปจนถงึทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล 

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

๔ ทฏิฐปิตัตะ หมายถงึผูบ้รรลสุัมมาทฏิฐ ิเขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นสิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา 

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

๕ สทัธาวมิตุ หมายถงึผูห้ลุดพน้ดว้ยศรัทธา เขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นสิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา 

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

   องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒) 

๖ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ บรรลุผล 

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

๗ สทัธานสุาร ีคอืผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลผุลแลว้ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  “เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เวลานัน้ เธอเป็นอภุโตภาควมิตุ เป็น 

ปัญญาวมิตุ เป็นกายสกัข ีเป็นทฏิฐปัิตตะ เป็นสทัธาวมิตุ เป็นธัมมานุสาร ีหรอื 

เป็นสทัธานุสารบีา้งไหม” 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวลานัน้ เธอเป็นคนวา่ง คนเปลา่ คนผดิ ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ โทษไดค้รอบง าขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนโง ่เป็นคนหลง 

ไมฉ่ลาด ผูป้ระกาศความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆส์มาทานศกึษาอยู ่ขอพระผูม้พีระภาคทรงรับรูโ้ทษของ 

ขา้พระองคโ์ดยความเป็นโทษ เพือ่ความส ารวมระวังตอ่ไปเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททาล ิเอาเถดิ โทษไดค้รอบง าเธอผูเ้ป็นคนโง ่เป็นคนหลง ไมฉ่ลาด 

ผูป้ระกาศความไมส่ามารถใน(การรักษา)สกิขาบททีเ่ราบัญญัตไิว(้และ)ใหภ้กิษุสงฆ ์

สมาทานศกึษาอยู ่แตเ่พราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ท าคนืตามธรรม 

เราจงึรับรูโ้ทษของเธอนัน้ การทีบ่คุคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ท าคนืตาม 

ธรรมจะส ารวมระวงัตอ่ไปนี ้เป็นความเจรญิในอรยิวนัิย 

ผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์ 

  [๑๓๗] ภัททาล ิภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนา 

ของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราควรพักอยู ่ณ เสนาสนะ 

เงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟางเถดิ 

บางทเีราจะพงึท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ๑ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของ 

มนุษย์๒’ เธอพักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญา (ปัญญาชัน้โลกตุตระทีถ่งึความ 

   เป็นใหญ)่ อันประเสรฐิ บรสิทุธิ ์สงูสดุ สามารถก าจัดกเิลสได ้(ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๖/๓๔๒, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๔๘/๓๕๐) 

๒ ธรรมของมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๖/๓๔๒, องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เมือ่เธอหลกีออกไปอยูอ่ยา่งนัน้ ศาสดาก็ตเิตยีนได ้

เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายใครค่รวญแลว้ก็ตเิตยีนได ้เทวดาก็ตเิตยีนได ้แมต้นเอง 

ก็ตเิตยีนตนเองได ้เธอถกูศาสดาตเิตยีนบา้ง ถกูเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายตเิตยีนบา้ง 

ถกูเทวดาตเิตยีนบา้ง ตนเองตเิตยีนตนเองบา้ง ก็ไมท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ 

อันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

ผูบ้ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์ 

  [๑๓๘] ภัททาล ิสว่นภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาใน 

ศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราควรพักอยู ่ณ 

เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง 

บางทเีราจะพงึท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของ 

มนุษย’์ เธอพักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ 

ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เมือ่เธอหลกีออกไปอยูอ่ยา่งนัน้ แมศ้าสดาก็ตเิตยีนไมไ่ด ้

แมเ้พือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายใครค่รวญแลว้ก็ตเิตยีนไมไ่ด ้แมเ้ทวดาก็ตเิตยีนไมไ่ด ้

แมต้นเองก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้เธออันศาสดาไมต่เิตยีน เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

ใครค่รวญแลว้ก็ไมต่เิตยีน เทวดาไมต่เิตยีน ตนเองตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้ยอ่มท าใหแ้จง้ 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ภกิษุนัน้สงัดจาก 

กามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิ 

จากวเิวกอยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

  [๑๓๙] อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน 

มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ 

สขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุบรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

วชิชา ๓ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ๑ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ฯลฯ๒ 

เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ ฯลฯ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ ฯลฯ๑ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็น 

หมูส่ตัว ์ผูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ี

ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นี้อาสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๓’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เป็นผูบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของศาสดาใหบ้รบิรูณ์ 

เหตทุีท่ าใหถ้กูขม่ขีแ่ละไมถ่กูขม่ขี ่

  [๑๔๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระภัททาลไิดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายมักขม่ขีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์) อนึง่ 

อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยไมใ่หภ้กิษุทัง้หลายมักขม่ขีภ่กิษุบางรปูในพระธรรม- 

วนัิยนี ้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์) พระพทุธเจา้ขา้” 
 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓ ในเลม่นี ้

๓ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๖ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภัททาล ิภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูต้อ้งอาบัต ิ

อยูเ่นอืง ๆ เป็นผูม้อีาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตกัเตอืนอยู ่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤต ิ

นอกลูน่อกทาง น าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น แสดงความโกรธ ความขดัเคอืง 

และความไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ไมป่ระพฤตชิอบ ไมห่วาดกลัว ไม่ยอมถอนตนออก 

ไมก่ลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูว้า่ยากนัน้ 

ภกิษุทัง้หลายจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีต้อ้งอาบัตเินอืง ๆ เป็น 

ผูม้อีาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง 

น าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น แสดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความไม่ 

ออ่นนอ้มใหป้รากฏ ไมป่ระพฤตชิอบ ไมห่วาดกลัว ไมย่อมถอนตนออก ไมก่ลา่ววา่ 

‘ขา้พเจา้จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เป็นการชอบทีท่า่นผูม้อีายทัุง้หลายจะ 

พจิารณาโทษของภกิษุนี ้โดยมใิหอ้ธกิรณ์ระงับไปโดยเร็ว’ 

  ภัททาล ิภกิษุทัง้หลายจงึพจิารณาโทษของภกิษุนัน้ โดยมใิหอ้ธกิรณ์๑นีร้ะงบั 

ไปโดยเร็ว ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๑๔๑] ภัททาล ิสว่นภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้ตอ้งอาบัตเินอืง ๆ เป็นผูม้ ี

อาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ไมฝ่่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง 

ไมน่ าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น ไมแ่สดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความ 

ไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ประพฤตชิอบ หวาดกลัว ยอมถอนตนออก กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้ 

จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูว้า่งา่ยนัน้ ภกิษุทัง้หลาย 

จงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีต้อ้งอาบัตเินอืง ๆ เป็นผูม้อีาบัตมิาก 

เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ไมฝ่่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง ไมน่ าถอ้ยค า 

ภายนอกมากลบเกลือ่น ไมแ่สดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความไมอ่อ่นนอ้ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธกิรณ ์หมายถงึเรือ่งทีส่งฆจ์ะตอ้งด าเนนิการ ม ี๔ อย่าง คอื (๑) ววิาทาธกิรณ ์การเถยีงกันเกีย่วกับ 

   พระธรรมวนัิย (๒) อนวุาทาธกิรณ ์การโจทหรอืกลา่วหากันดว้ยอาบัต ิ(ละเมดิสกิขาบท) (๓) อาปตัตาธกิรณ ์

   การตอ้งอาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะ 

   ตอ้งท า เชน่ ใหอ้ปุสมบท ใหผ้า้กฐนิ แตใ่นทีน่ีห้มายถงึอนุวาทาธกิรณ์ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๒, ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๒๒/๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

ใหป้รากฏ ประพฤตชิอบ หวาดกลัว ถอนตนออก กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้จะท าตาม 

ความพอใจของสงฆ’์ เป็นการชอบแลว้ ขอทา่นผูม้อีายทัุง้หลายจงพจิารณาโทษของ 

ภกิษุนัน้ โดยใหอ้ธกิรณ์นีร้ะงับไปโดยเร็ว’ 

  ภัททาล ิภกิษุทัง้หลายจงึพจิารณาโทษของภกิษุนัน้ โดยใหอ้ธกิรณ์นีร้ะงับไป 

โดยเร็ว ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  [๑๔๒] ภัททาล ิภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้ตอ้งอาบัตเิป็นบางครัง้ ไมม่ ี

อาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง 

น าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น แสดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความ 

ไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ไมป่ระพฤตชิอบ ไมห่วาดกลวั ไมย่อมถอนตนออก ไมก่ลา่ว 

วา่ ‘ขา้พเจา้จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูว้า่ยากนัน้ ภกิษุ 

ทัง้หลายจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีต้อ้งอาบัตเิป็นบางครัง้ 

ไมม่อีาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤตนิอกลู่ 

นอกทาง น าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น แสดงความโกรธ ความขดัเคอืง 

และความไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ไมป่ระพฤตชิอบ ไมห่วาดกลัว ไมย่อมถอน 

ตนออก ไมก่ลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เป็นการชอบทีท่า่นผู ้

มอีายทัุง้หลายจะพจิารณาโทษของภกิษุนี ้โดยมใิหอ้ธกิรณ์ระงับไปโดยเร็ว’ 

  ภัททาล ิภกิษุทัง้หลายจงึพจิารณาโทษของภกิษุนัน้ โดยมใิหอ้ธกิรณ์ระงับไป 

โดยเร็ว ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๑๔๓] ภัททาล ิสว่นภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้ตอ้งอาบัตเิป็นบางครัง้ 

ไมม่อีาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ไมฝ่่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง 

ไมน่ าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น ไมแ่สดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความ 

ไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ประพฤตชิอบ หวาดกลัว ยอมถอนตนออก กลา่ววา่ 

‘ขา้พเจา้จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูว้า่งา่ยนัน้ ภกิษุ 

ทัง้หลายจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีต้อ้งอาบัตเิป็นบางครัง้ 

ไมม่อีาบัตมิาก เธอถกูภกิษุทัง้หลายตักเตอืนอยู ่ก็ไมฝ่่าฝืนประพฤตนิอกลูน่อกทาง 

ไมน่ าถอ้ยค าภายนอกมากลบเกลือ่น ไมแ่สดงความโกรธ ความขดัเคอืง และความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

ไมอ่อ่นนอ้มใหป้รากฏ ประพฤตชิอบ หวาดกลัว ถอนตนออก กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้ 

จะท าตามความพอใจของสงฆ’์ เป็นการชอบแลว้ ขอทา่นผูม้อีายทัุง้หลายจง 

พจิารณาโทษของภกิษุนี ้โดยใหอ้ธกิรณ์นีร้ะงับไปโดยเร็ว’ 

  ภัททาล ิภกิษุทัง้หลายจงึพจิารณาโทษของภกิษุนัน้ โดยใหอ้ธกิรณ์นีร้ะงับไป 

โดยเร็ว ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๑๔๔] ภัททาล ิภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้ด าเนนิชวีติดว้ยศรัทธาพอประมาณ 

ดว้ยความรักพอประมาณ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูด้ าเนนิชวีติดว้ยศรัทธาพอประมาณ 

ดว้ยความรักพอประมาณนัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

ภกิษุนีด้ าเนนิชวีติดว้ยศรัทธาพอประมาณ ดว้ยความรักพอประมาณ ถา้เราทัง้หลาย 

จักขม่ขีภ่กิษุนี ้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์) ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘ศรัทธาพอประมาณ 

ความรักพอประมาณของเธอนัน้อยา่ไดเ้สือ่มไปจากเธอเลย’ 

  บคุคลผูเ้ป็นมติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของบรุษุผูม้นัียนต์าขา้งเดยีว พงึรักษา 

นัยนต์าขา้งเดยีวนัน้ไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ ‘นัยนต์าขา้งเดยีวของเขานัน้ อยา่ไดเ้สือ่มไปจาก 

เขาเลย’ แมฉั้นใด ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ด าเนนิชวีติดว้ย 

ศรัทธาพอประมาณ ดว้ยความรักพอประมาณ เพราะเหตทุีภ่กิษุเป็นผูด้ าเนนิชวีติ 

ดว้ยศรัทธาพอประมาณ ดว้ยความรักพอประมาณนัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึพดู 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีด้ าเนนิชวีติดว้ยศรัทธาพอประมาณ ดว้ยความรัก 

พอประมาณ ถา้เราทัง้หลายจักขม่ขีภ่กิษุนี ้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์) ศรัทธา 

พอประมาณ ความรักพอประมาณของเธอ อยา่ไดเ้สือ่มไปจากเธอเลย’ 

  ภัททาล ินีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุทัง้หลายขม่ขีภ่กิษุบางรปูในธรรม- 

วนัิยนี ้แลว้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์) อนึง่ นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ขม่ขีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้แลว้ท าใหเ้ป็นเหต(ุแหง่อธกิรณ์)” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

 

อาสวฏัฐานยิธรรม 

  [๑๔๕] ทา่นพระภัททาลทิลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยทีเ่มือ่กอ่นสกิขาบทมเีพยีงเล็กนอ้ย แตภ่กิษุจ านวนมากด ารงอยูใ่นอรหัตตผล 

อนึง่ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยทีบ่ดันีส้กิขาบทมเีป็นอันมาก แตภ่กิษุจ านวนนอ้ย 

ด ารงอยูใ่นอรหัตตผล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภัททาล ิขอ้นีเ้ป็นจรงิอยา่งนัน้ เมือ่สตัวทั์ง้หลาย 

ก าลังจะเสือ่ม เมือ่สทัธรรม๑ก าลังจะอันตรธาน สกิขาบทมอียูเ่ป็นอันมาก แตภ่กิษุ 

จ านวนนอ้ยด ารงอยูใ่นอรหัตตผล ศาสดาจะยังไมบ่ัญญัตสิกิขาบทแกส่าวกทัง้หลาย 

ตลอดเวลาทีย่ังไมเ่กดิอาสวฏัฐานยิธรรม๒บางอยา่งในสงฆ ์เมือ่เกดิอาสวฏัฐานยิธรรม 

บางอยา่งในสงฆ ์ศาสดาจงึจะบัญญัตสิกิขาบทแกส่าวกทัง้หลาย เพือ่ขจัดอาสวฏัฐานยิ- 

ธรรมเหลา่นัน้ 

  อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ังไมเ่ป็นหมูใ่หญ่ 

เมือ่สงฆเ์ป็นหมูใ่หญ ่อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งจงึเกดิในสงฆ ์ศาสดาจะบัญญัต ิ

สกิขาบทแกส่าวกทัง้หลาย เพือ่ขจัดอาสวฏัฐานยิธรรมเหลา่นัน้ 

  อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ังไมเ่ป็นผูเ้ลศิ 

ดว้ยลาภ ... ยังไมเ่ป็นผูเ้ลศิดว้ยยศ ... ยังไมเ่ป็นพหสูตู๓ ... 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันด ีหรอืศาสนา ม ี๓ ประการ คอื ปรยัิตสิัทธรรม ปฏบัิตสิัทธรรม และ 

   อธคิมสัทธรรม (ว.ิอ. ๒/๔๓๘/๔๒๕) 

๒ อาสวฏัฐานยิธรรม หมายถงึธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่อาสวะ คอื การกล่าวรา้ยผูอ้ ืน่ การฆา่ การจองจ า เป็นตน้ 

   และทกุขใ์จในอบายชนดิตา่ง ๆ รวมทัง้การลว่งละเมดิสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว ้(ม.ม.อ. 

   ๒/๑๔๕/๑๑๕) 

๓ เป็นพหสูตู ในทีน่ีห้มายถงึไดเ้รยีนพทุธพจนโ์ดยตรงจากพระผูม้พีระภาค ตัง้อยูใ่นฐานะ “ขนุคลังปรยัิต”ิ 

   ในศาสนาของพระทศพล (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

  อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ังไมเ่ป็นรัตตัญญ ู

เมือ่สงฆเ์ป็นรัตตัญญู๑ อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งจงึเกดิในสงฆ ์ศาสดาจะบญัญัต ิ

สกิขาบทแกส่าวกทัง้หลาย เพือ่ขจัดอาสวฏัฐานยิธรรมเหลา่นัน้ 

  [๑๔๖] ภัททาล ิสมัยใด เราแสดงธรรมบรรยายเปรยีบดว้ยมา้อาชาไนยหนุ่ม 

แกเ่ธอทัง้หลาย สมัยนัน้ เธอทัง้หลายยังมจี านวนนอ้ย ภัททาล ิเธอยังระลกึถงึธรรม 

บรรยายนัน้ ไดอ้ยูห่รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ในการระลกึไมไ่ดนั้น้ เธออาศัยเหตอุะไรเลา่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะขา้พระองคม์ไิดบ้ าเพ็ญสกิขาในศาสนาของ 

พระศาสดาใหบ้รบิรูณ์เป็นเวลานานมาแลว้แน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททาล ิความเป็นผูไ้มบ่ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์นี้ จะเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ก็หามไิด ้แตเ่ราก าหนดรูด้ว้ยจติจงึรูจั้กเธอมานานแลว้วา่ ‘เมือ่เราแสดงธรรมอยู ่

โมฆบรุษุนีไ้มต่ัง้ใจ ไมใ่สใ่จ ไมเ่อาใจจดจอ่ ไมเ่งีย่โสตสดับธรรม’ แตเ่ราก็จักแสดง 

ธรรมบรรยายเปรยีบเทยีบดว้ยมา้อาชาไนยหนุ่มแกเ่ธออกี เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  ทา่นพระภัททาลทิลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

องคค์ณุของภกิษุผูเ้ป็นเนือ้นาบญุ 

  [๑๔๗] “ภัททาล ิเปรยีบเหมอืนคนฝึกมา้ผูช้ านาญ ไดม้า้อาชาไนยพันธุด์แีลว้ 

ครัง้แรกทเีดยีวฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งในการสวมบังเหยีน เมือ่เขาก าลังฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งในการ 

สวมบังเหยีน มันก็พยศ สบัด ดิน้รน อยา่งใดอยา่งหนึง่ เหมอืนมา้ทีย่ังไมเ่คย 

ฝึก มา้นัน้หมดพยศไดเ้พราะไดรั้บการฝึกบอ่ย ๆ เพราะไดรั้บการฝึกตามขัน้ตอนโดย 

ล าดับ เมือ่มา้อาชาไนยพันธุด์หีมดพยศลงได ้เพราะไดรั้บการฝึกบอ่ย ๆ เพราะได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ รตัตญัญ ูในทีน่ีเ้ป็นต าแหน่งเอตทัคคะทีพ่ระอัญญาโกณฑัญญะไดร้ับยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ มคีวาม 

   หมายวา่ รูร้าตรนีาน คอื บวชแลว้รูแ้จง้ธรรม และเป็นพระขณีาสพก่อนพระสาวกทัง้หลาย (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๑๘๘/๑๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๕. ภัททาลสิตูร 

รับการฝึกตามขัน้ตอนโดยล าดับ คนฝึกมา้ก็จะฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งอืน่ตอ่ไปอกี เชน่ ฝึก 

เทยีมแอก เมือ่เขาก าลังฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งในการเทยีมแอก มันก็จะพยศ สบดั ดิน้รน 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ เหมอืนมา้ทีไ่มเ่คยฝึก มา้นัน้หมดพยศลงไดเ้พราะไดรั้บการฝึก 

บอ่ย ๆ เพราะไดรั้บการฝึกตามขัน้ตอนโดยล าดับ มา้อาชาไนยพันธุด์หีมดพยศลงได ้

เพราะไดรั้บการฝึกบอ่ย ๆ เพราะไดรั้บการฝึกตามขัน้ตอนโดยล าดับ คนฝึกมา้ก็จะ 

ฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งอืน่ตอ่ไปอกี คอื 

  ๑. การเหยาะยา่ง    ๒. การวิง่เป็นวงกลม 

  ๓. การจรดกบี    ๔. การวิง่ 

  ๕. การใชเ้สยีงรอ้งใหเ้ป็นประโยชน ์ ๖. คณุสมบัตไิดเ้ป็นราชนยิม 

  ๗. ความเป็นวงศพ์ญามา้   ๘. ความวอ่งไวชัน้เยีย่ม 

  ๙. การเป็นมา้ชัน้เยีย่ม          ๑๐. การเป็นมา้ทีค่วรแกก่ารชมเชย 

            อยา่งยิง่ 

  เมือ่คนฝึกมา้ฝึกใหม้ันรูเ้รือ่งในความวอ่งไวชัน้เยีย่ม ในการเป็นมา้ชัน้เยีย่ม 

ในการเป็นมา้ควรแกก่ารชมเชยอยา่งยิง่ มา้นัน้ก็จะพยศ สบัด ดิน้รน อยา่งใด 

อยา่งหนึง่ เหมอืนมา้ทีย่ังไมเ่คยฝึก มา้นัน้หมดพยศลงไดเ้พราะไดรั้บการฝึกอยู่ 

บอ่ยๆ เพราะไดรั้บการฝึกตามขัน้ตอนโดยล าดับ ในการขีม่า้อาชาไนยพันธุด์ซี ึง่หมด 

พยศลงนัน้ คนฝึกมา้ก็จะเพิม่การฝึกใหม้คีณุภาพ ใหม้กี าลังขึน้ มา้อาชาไนยพันธุด์ ี

ประกอบดว้ยองค ์๑๐ ประการนีแ้ล จงึเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา เป็นมา้ตน้ นับวา่ 

เป็นราชพาหนะโดยแท ้แมฉั้นใด 

  ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุ 

อันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐอิันเป็นอเสขะ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสงักัปปะอันเป็นอเสขะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวาจาอันเป็นอเสขะ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาอาชวีะอันเป็นอเสขะ 

   ๖. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวายามะอันเป็นอเสขะ 

   ๗. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสตอิันเป็นอเสขะ 

   ๘. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสมาธอิันเป็นอเสขะ 

   ๙. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาญาณะอันเป็นอเสขะ 

          ๑๐. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวมิตุตอิันเป็นอเสขะ๑ 

  ภัททาล ิภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

น ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุ 

อันยอดเยีย่มของโลก” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระภัททาลมิใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ภทัทาลสิตูรที ่๕ จบ 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยนางนกมลูไถ 

  [๑๔๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวอังคตุตราปะชือ่อาปณะ 

แควน้อังคตุตราปะ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังอาปณนคิม ทรงเทีย่วบณิฑบาตในอาปณนคิมแลว้ 

เสด็จกลับจากบณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรงเขา้ไปยังราวป่า 

แหง่หนึง่เพือ่ประทับพักผอ่นกลางวนั ไดป้ระทับน่ังพักกลางวนัทีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

ในเวลาเชา้ แมท้า่นพระอทุายก็ีครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยัง 

อาปณนคิม เทีย่วบณิฑบาตในอาปณนคิมแลว้ กลับจากบณิฑบาตภายหลังฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปยังราวป่าเพือ่พักผอ่นกลางวนั ไดน่ั้งพักกลางวนัทีโ่คนไม ้

แหง่หนึง่ ครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายหีลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ 

  “พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดธรรมอันเป็นเหตแุหง่ทกุขเ์ป็นอันมากของเราทัง้หลาย 

ออกไปได ้พระผูม้พีระภาคทรงน าธรรมอันเป็นเหตแุหง่สขุเป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย 

พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดอกศุลธรรมเป็นอันมากของเราทัง้หลายออกไปได ้พระผูม้ ี

พระภาคทรงน ากศุลธรรมเป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย” 

  ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระอทุายอีอกจากทีห่ลกีเรน้๑ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

มลูเหตทุีท่รงหา้มฉนัในเวลาวกิาล 

  [๑๔๙] ทา่นพระอทุายน่ัีง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดธรรมอันเป็นเหตแุหง่ทกุข ์

เป็นอันมากของเราทัง้หลายออกไปได ้พระผูม้พีระภาคทรงน าธรรมอันเป็นเหตแุหง่สขุ 

เป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดอกศุลธรรมเป็นอันมากของ 

เราทัง้หลายออกไปได ้พระผูม้พีระภาคทรงน ากศุลธรรมเป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย’ 

ก็เมือ่กอ่นขา้พระองคเ์คยฉันไดทั้ง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลาวกิาลกลางวนั(หลังเทีย่ง) 

  ในสมัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

เราขอเตอืน เธอทัง้หลายจงเลกิฉันโภชนะในเวลาวกิาลกลางวนัเสยีเถดิ’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๐๗ (จูฬราหโุลวาทสตูร) หนา้ ๑๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  ขา้พระองคนั์น้มคีวามนอ้ยใจ มคีวามเสยีใจวา่ ‘คหบดทัีง้หลายผูม้ศีรัทธาจะ 

ถวายของควรเคีย้ว ของควรฉันอันประณีตแมใ้ดแกเ่ราทัง้หลายในเวลาวกิาลกลางวนั 

พระผูม้พีระภาคผูส้คุตรับสัง่ใหเ้ราทัง้หลายเลกิฉันโภชนะในเวลาวกิาลกลางวนัแมนั้น้ 

เสยีแลว้’ 

  ขา้พระองคทั์ง้หลายนัน้เมือ่พจิารณาเห็นความรัก ความเคารพ ความละอาย 

และความเกรงกลัวในพระผูม้พีระภาค จงึยอมเลกิฉันโภชนะในเวลาวกิาลกลางวนั 

นัน้เสยี ดว้ยอาการอยา่งนี้ ขา้พระองคทั์ง้หลายนัน้จงึฉันในเวลาเย็นและเวลาเชา้ 

  ในสมัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

เราขอเตอืน เธอทัง้หลายจงเลกิฉันโภชนะในเวลาวกิาลกลางคนืเสยีเถดิ’ 

  ขา้พระองคนั์น้มคีวามนอ้ยใจ มคีวามเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคผูส้คุตรับสัง่ 

ใหเ้ราเลกิฉันโภชนะทีนั่บวา่ประณีตกวา่บรรดาโภชนะทัง้สองนีเ้สยี’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ บรุษุคนหนึง่ไดข้องทีค่วรจะแกงมา 

ในเวลากลางวนั จงึบอกภรรยาอยา่งนีว้า่ ‘เอาเถดิ เธอจงเก็บสิง่นีไ้ว ้เราทัง้หมด 

จักบรโิภคพรอ้มกันในเวลาเย็น อะไร ๆ ทัง้หมดทีจ่ะปรงุกนิยอ่มมรีสอรอ่ยในเวลา 

กลางคนื เวลากลางวนัมรีสไมอ่รอ่ย’ 

  ขา้พระองคทั์ง้หลายนัน้ เมือ่พจิารณาเห็นความรัก ความเคารพ ความละอาย 

และความเกรงกลัวในพระผูม้พีระภาค จงึยอมเลกิฉันโภชนะในเวลาวกิาลกลางคนื 

นัน้เสยี 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภกิษุทัง้หลายเทีย่วบณิฑบาตไปในเวลามดืค า่ ยอ่มเขา้ไป 

ใกลบ้อ่น ้าคร าบา้ง ตกลงในหลมุโสโครกบา้ง บกุเขา้ไปยังป่าหนามบา้ง เหยยีบแมโ่ค 

ทีก่ าลังหลับบา้ง พบกับโจรผูท้ าโจรกรรมบา้ง ผูย้ังไมไ่ดท้ าโจรกรรมบา้ง ถกูมาตคุาม 

ชกัชวนใหเ้สพสมบา้ง 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ขา้พระองคเ์ทีย่วบณิฑบาตไปในเวลามดืค า่ หญงิคนหนึง่ 

ก าลังลา้งภาชนะอยู ่ไดเ้ห็นขา้พระองคโ์ดยแสงฟ้าแลบแลว้ตกใจกลัวรอ้งเสยีงหลงวา่ 

‘วา้ย ! ผหีลอก’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  เมือ่หญงินัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ขา้พระองคจ์งึพดูกับเธอวา่ ‘ไมใ่ชผ่หีรอก 

นอ้งหญงิ เราเป็นภกิษุยนืบณิฑบาตอยู’่ 

  หญงินัน้กลา่ววา่ ‘พอ่แมข่องภกิษุคงตายแลว้กระนัน้หรอื ภกิษุ ทา่นเอา 

มดีคม ๆ ส าหรับเชอืดโคมาเชอืดทอ้งของดฉัินเสยียังดกีวา่ การทีท่า่นมาเทีย่ว 

บณิฑบาตในเวลามดืค า่อยา่งนีเ้พราะเห็นแกป่ากแกท่อ้ง ไมด่เีลย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคร์ะลกึถงึเรือ่งนัน้อยู ่จงึคดิอยา่งนีว้า่ 

‘พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดธรรมอันเป็นเหตแุหง่ทกุขเ์ป็นอันมากของเราทัง้หลาย 

ออกไปได ้พระผูม้พีระภาคทรงน าธรรมอันเป็นเหตแุหง่สขุเป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย 

พระผูม้พีระภาคทรงก าจัดอกศุลธรรมเป็นอันมากของเราทัง้หลายออกไปได ้พระผูม้ ี

พระภาคทรงน ากศุลธรรมเป็นอันมากมาใหเ้ราทัง้หลาย” 

อปุมาดว้ยนางนกมลูไถ 

  [๑๕๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีอยา่งนัน้เหมอืนกัน โมฆบรุษุ 

บางพวกในธรรมวนัิยนี้ เมือ่เรากลา่ววา่ ‘จงละความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยนีจ้ะส าคัญอะไร พระสมณะรปูนีช้า่งเครง่ครัดนัก’ พวกเขาจงึ 

ไมล่ะความผดินัน้ทัง้ทีย่ังมคีวามย าเกรงในเราอยู ่อนึง่ ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของ 

ภกิษุทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขา ยอ่มเป็นเครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย 

เป็นเหมอืนทอ่นไมใ้หญ ่เปรยีบเหมอืนนางนกมลูไถถกูผกูดว้ยเถาหัวดว้น ยอ่มรอ 

เวลาทีจ่ะถกูฆา่ เวลาทีจ่ะถกูมดั หรอืความตายในทีนั่น้เอง ผูใ้ดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘เครือ่งดักคอืเถาหัวดว้นทีเ่ขาใชผ้กูนางนกมลูไถซึง่รอเวลาทีจ่ะถกูฆา่ เวลาทีจ่ะถกูมัด 

หรอืความตายในทีนั่น้ เป็นเครือ่งผกูไมม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่’ ผูนั้น้ 

เมือ่กลา่วอยา่งนีช้ ือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอืไม”่ 

  ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้ เครือ่งดักคอืเถาหัวดว้นทีเ่ขา 

ใชผ้กูนางนกมลูไถ ซึง่รอเวลาทีจ่ะถกูฆา่ เวลาทีจ่ะถกูมดั หรอืความตายในทีนั่น้แล 

เป็นเครือ่งผกูทีม่กี าลัง มัน่คง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็นเหมอืนทอ่นไมใ้หญ ่พระ- 

พทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  “อทุาย ีโมฆบรุษุบางพวกในธรรมวนัิยนีก็้อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่เรากลา่ววา่ 

‘จงละความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยนีจ้ะส าคัญอะไร 

พระสมณะรปูนีช้า่งเครง่ครัดนัก’ พวกเขาจงึไมล่ะความผดินัน้ทัง้ทีย่ังมคีวามย าเกรง 

ในเราอยู ่อนึง่ ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของภกิษุทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขา ยอ่มเป็น 

เครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็นเหมอืนทอ่นไมใ้หญ ่

อปุมาดว้ยชา้งตน้ 

  [๑๕๑] อทุาย ีสว่นกลุบตุรบางพวกในธรรมวนัิยนี้ เมือ่เรากลา่ววา่ ‘จงละ 

ความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยทีต่อ้งละนีจ้ะส าคัญ 

อะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสสอนใหเ้ราทัง้หลายละ พระสคุตจงึตรัสสอนใหเ้รา 

ทัง้หลายสลัดทิง้’ พวกเขาละความผดินัน้ทัง้ทีไ่มม่คีวามย าเกรงในเรา อนึง่ ภกิษุ 

ทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขา ละความผดินัน้แลว้ ไมม่คีวามดิน้รน ไมห่วาดกลัว ด ารง 

ชวีติดว้ยของทีผู่อ้ ืน่ให ้มใีจดจุมฤคอยู ่ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของภกิษุเหลา่นัน้ 

ยอ่มเป็นเครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่สาร เปรยีบเหมอืนชา้งตน้ 

มงีางอนงาม เป็นชา้งทรง ทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงครามมาแลว้ ควาญชา้ง 

ลา่มโซไ่วอ้ยา่งมั่นคง พอมันสบัดกายเทา่นัน้ ก็จะท าใหโ้ซท่ีล่า่มไวนั้น้ขาดแลว้หนไีป 

ตามใจปรารถนา ผูใ้ดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชา้งตน้นัน้มงีางอนงาม เป็นชา้งทรง 

ทีม่ชีาตกิ าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงครามมาแลว้ ควาญชา้งลา่มโซไ่วอ้ยา่งมั่นคง พอมัน 

สบัดกายเทา่นัน้ ก็จะท าใหโ้ซท่ีล่า่มไวนั้น้ขาดหนไีปตามใจปรารถนา โซนั่น้จัดเป็น 

เครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็นเหมอืนทอ่นไมใ้หญ่’ ผูนั้น้เมือ่ 

กลา่วอยา่งนีช้ ือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้ เพราะชา้งตน้นัน้มงีางอนงาม เป็นชา้งทรง ทีม่ชีาต ิ

ก าเนดิด ีเคยฝ่าศกึสงครามมาแลว้ ควาญชา้งลา่มโซไ่วอ้ยา่งมั่นคง พอมันสบัดกาย 

เทา่นัน้ ก็จะท าใหโ้ซท่ีล่า่มไวนั้น้ขาดแลว้หนไีปตามใจปรารถนา เครือ่งผกูชา้งตน้นัน้ 

จัดเป็นเครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง ฯลฯ ไมม่แีกน่สาร พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  “อทุาย ีกลุบตุรบางพวกในธรรมวนัิยนีก็้อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่เรากลา่ววา่ 

‘จงละความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยทีต่อ้งละนีจ้ะ 

ส าคัญอะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสสอนใหเ้ราทัง้หลายละ พระสคุตจงึตรัสสอนให ้

เราทัง้หลายสลัดทิง้’ พวกเขาละความผดินัน้ทัง้ทีไ่มม่คีวามย าเกรงในเรา อนึง่ ภกิษุ 

ทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขา ละความผดินัน้แลว้ เป็นผูไ้มม่คีวามดิน้รน ไมห่วาดกลัว 

ด ารงชวีติดว้ยของทีผู่อ้ ืน่ให ้มใีจดจุมฤคอยู ่ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของภกิษุเหลา่นัน้ 

จัดเป็นเครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่สาร 

อปุมาดว้ยคนจน 

  [๑๕๒] อทุาย ีเปรยีบเหมอืนคนยากไร ้ไมม่ทีรัพยส์นิสิง่ไรเป็นของตน 

จัดเป็นคนจน ไมใ่ชค่นมั่งคั่งเลย เขามเีรอืนเล็ก ๆ หลังหนึง่ ซึง่มเีครือ่งมงุและ 

เครือ่งประกอบอืน่ ๆ ผพัุง หลดุลุย่ ตอ้งคอยไลน่กกา ไมเ่ป็นรปูบา้น มแีครอ่ันหนึง่ 

ก็ผพัุงแทบไมเ่ป็นแคร ่มขีา้วเปลอืกและเมล็ดพชืส าหรับหวา่นหมอ้หนึง่ ซึง่ไมใ่ช ่

พันธุด์ ีมภีรรยาคนหนึง่ก็ไมส่วย เขาเห็นภกิษุผูอ้ยูใ่นอารามมมีอืและเทา้ลา้งสะอาด 

สะอา้น ฉันโภชนะลว้นน่าอรอ่ย น่ังอยูใ่นสถานทีร่ม่รืน่เย็นสบาย เจรญิธรรมฝึก 

สมาธ ิเขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ความเป็นสมณะน่าสขุสบายหนอ ความเป็น 

สมณะไมม่โีรคภัยไขเ้จ็บหนอ เราควรจะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติบา้ง’ 

  แตเ่ขาไมอ่าจสละเรอืนหลังเล็กนัน้ซึง่มเีครือ่งมงุบงัและเครือ่งประกอบอืน่ ๆ ผพัุง 

หลดุลุย่ ตอ้งคอยไลน่กกา ไมเ่ป็นรปูบา้น ไมอ่าจละแครอ่ันหนึง่ทีผ่พัุงแทบไม่ 

เป็นแคร ่ไมอ่าจละขา้วเปลอืกและเมล็ดพชืส าหรับหวา่นหมอ้หนึง่ ซึง่ไมใ่ชพั่นธุด์ ี

ไมอ่าจละภรรยาคนหนึง่ซึง่มรีปูไมส่วย แลว้โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติได ้

  อทุาย ีผูใ้ดกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เครือ่งผกูทีผ่กูบรุษุนัน้ ผูไ้มอ่าจละเรอืนหลังเล็ก ๆ 

หลังหนึง่ซ ึง่มเีครือ่งมงุบังและเครือ่งประกอบอืน่ ๆ ผพัุง หลดุลุย่ ตอ้งคอยไลน่กกา 

ไมเ่ป็นรปูบา้น ไมอ่าจละแครอ่ันหนึง่ทีผ่พัุงแทบไมเ่ป็นแคร ่ไมอ่าจละขา้วเปลอืกและ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

เมล็ดพชืส าหรับหวา่นหมอ้หนึง่ ซึง่ไมใ่ชพั่นธุด์ ีไมอ่าจละภรรยาคนหนึง่ซึง่มรีปู 

ไมส่วย แลว้โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ จัดเป็นเครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่สาร’ ผูนั้น้เมือ่ 

กลา่วอยา่งนี ้ชือ่วา่กลา่วถูกตอ้งหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้ เพราะเครือ่งผกูทีผ่กูบรุษุนัน้ ผูไ้ม่อาจละไดแ้มแ้ตเ่รอืน 

หลังเล็ก ๆ หลังนัน้ ซึง่มเีครือ่งมงุและเครือ่งประกอบอืน่ ๆ ผพัุง หลดุลุย่ ทีต่อ้ง 

คอยไลน่กกา ไมเ่ป็นรปูบา้น ไมอ่าจละแครอ่ันหนึง่ทีผ่พัุงแทบไมเ่ป็นแคร ่ไมอ่าจละ 

ขา้วเปลอืกและเมล็ดพชืส าหรับหวา่นหมอ้หนึง่ ซึง่ไมใ่ชพั่นธุด์ ีไมอ่าจละภรรยา 

คนหนึง่ซึง่มรีปูไมส่วย แลว้โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติได ้จัดเป็นเครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็น 

เหมอืนทอ่นไมใ้หญ”่ 

  “อทุาย ีโมฆบรุษุบางพวกในธรรมวนัิยนีก็้อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่เรากลา่ววา่ 

‘จงละความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยนีจ้ะส าคัญอะไร 

พระสมณะรปูนีช้า่งเครง่ครัดนัก’ พวกเขาจงึไมล่ะความผดินัน้ทัง้ทีย่ังมคีวามย าเกรง 

ในเรา อนึง่ ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของภกิษุทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขานัน้ ยอ่มเป็น 

เครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็นเหมอืนทอ่นไมใ้หญ ่

อปุมาดว้ยคนม ัง่ม ี

  [๑๕๓] อทุาย ีเปรยีบเหมอืนคหบดหีรอืบตุรคหบดผีูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มสีมบัตมิาก สะสมทองไวห้ลายรอ้ยแทง่ สะสมขา้วเปลอืก นา ทีด่นิ ภรรยา 

ทาสชาย ทาสหญงิ ไวเ้ป็นอันมาก เขาเห็นภกิษุผูอ้ยูใ่นอารามมมีอืและเทา้ลา้ง 

สะอาดสะอา้น ฉันโภชนะลว้นน่าอรอ่ย น่ังอยูใ่นสถานทีร่ม่รืน่เย็นสบาย เจรญิธรรม 

ฝึกสมาธ ิเขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ความเป็นสมณะน่าสขุสบายหนอ ความเป็น 

สมณะไมม่โีรคภัยไขเ้จ็บหนอ เราควรจะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติบา้ง’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  เขาอาจจะละทองหลายรอ้ยแทง่ ละขา้วเปลอืก นา ทีด่นิ ภรรยา ทาสชาย 

ทาสหญงิ เป็นอันมากแลว้โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ ผูใ้ดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เครือ่งผกูทีผ่กูคหบดหีรอืบตุรคหบด ี

ผูอ้าจละทองหลายรอ้ยแทง่ ละขา้วเปลอืก นา ทีด่นิ ภรรยา ทาสชาย ทาสหญงิ 

เป็นอันมาก แลว้โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ จัดเป็นเครือ่งผกูทีม่กี าลัง มั่นคง แน่นแฟ้น ไมเ่ป่ือย เป็นเหมอืนทอ่น 

ไมใ่หญ’่ ผูนั้น้เมือ่กลา่วอยา่งนี ้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้ เพราะเครือ่งผกูทีผ่กูคหบดหีรอืบตุรคหบด ีผูอ้าจละทอง 

หลายรอ้ยแทง่ ละขา้วเปลอืก นา ทีด่นิ ภรรยา ทาสชาย ทาสหญงิ เป็นอันมากแลว้ 

โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จัดเป็น 

เครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่สาร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อทุาย ีกลุบตุรบางพวกในธรรมวนัิยนีก็้อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่เรากลา่ววา่ 

‘จงละความผดินีเ้สยีเถดิ’ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยทีต่อ้งละนี ้

จะส าคัญอะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสสอนใหเ้ราทัง้หลายละ พระสคุตจงึตรัสสอนให ้

เราทัง้หลายสลัดทิง้’ พวกเขาจงึละความผดินัน้ทัง้ทีไ่มม่คีวามย าเกรงในเรา อนึง่ 

ภกิษุทัง้หลายผูใ้ครใ่นสกิขา ละความผดินัน้แลว้ เป็นผูไ้มม่คีวามดิน้รน ไมห่วาดกลัว 

ด ารงชวีติดว้ยของทีผู่อ้ ืน่ให ้มใีจดจุมฤคอยู ่ความผดิเพยีงเล็กนอ้ยของภกิษุเหลา่นัน้ 

จัดเป็นเครือ่งผกูทีไ่มม่กี าลัง บอบบาง เป่ือย ไมม่แีกน่สาร 

บคุคล ๔ จ าพวก 

  [๑๕๔] อทุาย ีบคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธิ๑เพือ่สลดัทิง้อปุธ ิความด ารทิีแ่ลน่ไปอัน 

       ประกอบดว้ยอปุธ ิยังครอบง าบคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัด

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึอปุธ ิ๔ อย่าง คอื ขันธ ์กเิลส อภสิังขาร และกามคณุ (ม.ม.อ. ๒/๑๕๔/๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

       ทิง้อปุธนัิน้อยู ่ผูนั้น้ยังรับความด ารนัิน้ไว ้ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไม่ท าให ้

       สิน้สดุ และไมท่ าใหห้มดไป เราเรยีกบคุคลนีว้า่ ‘ผูย้ังมกีเิลส ไมใ่ช ่

       ผูค้ลายกเิลส’ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะเรารูค้วามตา่งแหง่อนิทรยีใ์นบคุคลนี้ 

   ๒. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัดทิง้อปุธ ิความด ารทิีแ่ลน่ไปอัน 

       ประกอบดว้ยอปุธ ิยังครอบง าบคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัด 

       ทิง้อปุธนัิน้อยู ่ผูนั้น้ไมรั่บความด ารเิหลา่นัน้ไว ้ละได ้บรรเทาได ้

       ท าใหส้ ิน้สดุได ้และท าใหห้มดไป เราเรยีกบคุคลนีว้า่ ‘ผูย้ังมกีเิลส 

       ไมใ่ชผู่ค้ลายกเิลส’ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะเรารูค้วามตา่งแหง่อนิทรยีใ์นบคุคลนี้ 

   ๓. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัดทิง้อปุธ ิความด ารทิีแ่ลน่ไปอัน 

       ประกอบดว้ยอปุธ ิยังครอบง าบคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัด 

       ทิง้อปุธนัิน้อยู ่เพราะความหลงลมืสตใินบางครัง้บางคราว สตเิกดิ 

       ชา้ไป ทีจ่รงิเขาละได ้บรรเทาได ้ท าใหส้ ิน้สดุได ้และท าใหห้มดไป 

       ไดฉั้บพลัน คนหยดน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดลงในกะทะเหล็ก 

       ทีร่อ้นอยูต่ลอดวนั หยดน ้าทีห่ยดลงอยา่งชา้ ๆ ก็จะเหอืดแหง้ไป 

       ฉับพลัน แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผู ้

       ปฏบิัตเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลัดทิง้อปุธ ิความด ารทิีแ่ลน่ไปอันประกอบ 

       ดว้ยอปุธ ิยังครอบง าบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ละอปุธ ิเพือ่สลดัทิง้อปุธ ิ

       นัน้อยู ่เพราะความหลงลมืสตใินบางครัง้บางคราว สตเิกดิชา้ไป 

       ทีจ่รงิเขาละได ้บรรเทาได ้ท าใหส้ ิน้สดุได ้และท าใหห้มดไปไดโ้ดย 

       ฉับพลัน เราเรยีกบคุคลนีว้า่ ‘ผูย้ังมกีเิลส ไมใ่ชผู่ค้ลายกเิลส’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะเรารูค้วามตา่งแหง่อนิทรยีใ์นบคุคลนี้ 

   ๔. รูว้า่ ‘อปุธิ๑ เป็นเหตแุหง่ทกุข’์ แลว้เป็นผูไ้มม่อีปุธ ินอ้มจติไปใน 

       ธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธิ๒ เราเรยีกบคุคลนีว้า่ ‘ผูค้ลายกเิลสไดแ้ลว้ มใิช ่

       ผูม้กีเิลส’ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะเรารูค้วามตา่งแหง่อนิทรยีใ์นบคุคลนี้ 

  บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

กามคณุ ๕ ประการ 

  [๑๕๕] อทุาย ีกามคณุม ี๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ ประการ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ) (ม.ม.อ. ๒/๑๕๔/๑๒๖) 

๒ ธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธ ิหมายถงึนพิพานเป็นทีส่ ิน้ตัณหา (ม.ม.อ. ๒/๑๕๔/๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวน 

       ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุม ี๕ ประการนีแ้ล 

  อทุาย ีสขุโสมนัสทีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการนีเ้กดิขึน้ เราเรยีกวา่ ความสขุ 

ทีเ่กดิจากกาม ความสขุไมส่ะอาด ความสขุของปถุชุน ไมใ่ชค่วามสขุของพระอรยิะ 

เรากลา่ววา่ ‘ไมค่วรเสพ๑ ไมค่วรใหเ้จรญิ ไมค่วรท าใหม้าก ควรเกรงกลัวสขุชนดินี้๒’ 

รปูฌาน ๔ 

  [๑๕๖] อทุาย ีภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ 

เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรล ุ

ตตยิฌาน ฯลฯ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น บรรลุ 

จตตุถฌาน ฯลฯ๓ อยู ่ฌานทัง้ ๔ นีเ้ราเรยีกวา่ ความสขุเกดิจากการออกจากกาม 

ความสขุเกดิจากความสงัด ความสขุเกดิจากความสงบ ความสขุเกดิจากการตรัสรู ้

เรากลา่ววา่ ‘ควรเสพ ควรใหเ้จรญิ ควรท าใหม้าก ไมค่วรเกรงกลัวสขุชนดินี้’ 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ฯลฯ อยู ่ปฐมฌานนีเ้รากลา่ววา่ ยังหวั่นไหว 

  ในปฐมฌานนัน้ยังมอีะไรหวัน่ไหว 

  การทีว่ติกวจิารในปฐมฌานนีย้ังไมด่ับ เป็นความหวั่นไหวในปฐมฌานนัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เสพ ในทีน่ีห้มายถงึการนกึหน่วง รู ้เห็น พจิารณา อธฐิานจติ นอ้มใจเชือ่ ประคองความเพยีร ตัง้สตไิว ้

   ตัง้จติไว ้ก าหนดรูด้ว้ยปัญญา รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูธ้รรมทีค่วรก าหนดรู ้ละธรรมทีค่วรละ 

   เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิ ท าใหแ้จง้ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๓/๖๒) 

๒ ดเูทยีบ ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๓๖/๔๔๑-๔๔๒ 

๓ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๓ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ บรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

แมท้ตุยิฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ยังหวั่นไหว 

  ในทตุยิฌานนัน้ยังมอีะไรหวัน่ไหว 

  การทีปี่ตแิละสขุในทตุยิฌานนีย้ังไมด่ับ เป็นความหวัน่ไหวในทตุยิฌานนัน้ 

  เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุ 

ดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่แมต้ตยิฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ยังหวั่นไหว 

  ในตตยิฌานนัน้ยังมอีะไรหวัน่ไหว 

  การทีอ่เุบกขาและสขุในตตยิฌานนีย้ังไมด่ับ เป็นความหวัน่ไหวในตตยิฌานนัน้ 

  เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่จตตุถฌานนีเ้รากลา่ววา่ ไมห่วัน่ไหว 

อรปูฌาน ๔ 

  อทุาย ีภกิษุในธรรมวนัิยนี้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌาน ฯลฯ อยู ่ปฐมฌานนีเ้รากลา่ววา่ ‘ไมค่วรท าความอาลัย เธอทัง้หลาย 

จงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งปฐมฌานน ัน้ 

  คอื เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้บรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู่ 

นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งปฐมฌานนัน้ แมท้ตุยิฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท า 

ความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งทตุยิฌานน ัน้ 

  คอื เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งทตุยิฌานนัน้ 

แมต้ตยิฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท าความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งตตยิฌานน ัน้ 

  คอื เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุ 

ในธรรมวนัิยนี ้บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งตตยิฌานนัน้ 

แมจ้ตตุถฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท าความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งจตตุถฌานน ัน้ 

  คอื เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการ 

ทัง้ปวง ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งจตตุถฌานนัน้ แมอ้ากาสานัญจายตน- 

ฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท าความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งอากาสานญัจายตนฌานน ัน้ 

  คอื เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ นีเ้ป็นธรรม 

เครือ่งกา้วลว่งอากาสานัญจายตนฌานนัน้ แมว้ญิญาณัญจายตนฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ 

‘ไมค่วรท าความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งวญิญาณญัจายตนฌานน ัน้ 

  คอื เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

บรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานนัน้ แมอ้ากญิจัญญายตนฌานนีเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท า 

ความอาลัย เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งอากญิจญัญายตนฌานน ัน้ 

  คอื เพราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งอากญิจัญญายตน 

ฌานนัน้ แมเ้นวสญัญานาสญัญายตนฌานนี้เราก็กลา่ววา่ ‘ไมค่วรท าความอาลัย 

เธอทัง้หลายจงละ จงกา้วลว่ง’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานน ัน้ 

  คอื เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในธรรมวนัิย 

นีบ้รรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นธรรมเครือ่งกา้วลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

นัน้ เรากลา่วการละแมเ้นวสญัญานาสญัญายตนฌานนีด้ว้ยประการอยา่งนี ้

  “อทุาย ีสงัโยชนท์ีล่ะเอยีดหรอืหยาบนัน้ ซึง่เรายังมไิดก้ลา่วถงึการละ เธอเห็น 

หรอืไม”่ 

  ทา่นพระอบุาลกีราบทลูวา่ “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายมีใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ลฏกุโิกปมสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. จาตมุสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในหมูบ่า้นจาตมุา 

เร ือ่งพระอาคนัตกุะพดูเสยีงดงั 

  [๑๕๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อามลกวีนั หมูบ่า้นจาตมุา สมัยนัน้แล 

ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู มทีา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโมคคัลลานะเป็น 

หัวหนา้ เดนิทางมาถงึบา้นจาตมุาเพือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ภกิษุอาคันตกุะ 

เหลา่นัน้สนทนาปราศรัยกับภกิษุเจา้ถิน่ จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจวีรอยู ่สง่เสยีง 

ดังอือ้องึ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ “อานนท ์

ผูท้ีส่ง่เสยีงดังอือ้องึเหมอืนชาวประมงแยง่ปลากัน เป็นภกิษุพวกไหน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู 

มทีา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหนา้ เดนิทางมาถงึบา้น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

จาตมุาเพือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ภกิษุอาคันตกุะเหลา่นัน้สนทนาปราศรัยกับภกิษุ 

เจา้ถิน่ จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจวีรอยู ่สง่เสยีงดังอือ้องึ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงไปเรยีกภกิษุเหลา่นัน้มาตามค าของเราวา่ 

‘พระศาสดาตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จงึเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีพั่ก 

ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พระศาสดาตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคตรัสกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพากันสง่เสยีงดังอือ้องึ เหมอืนชาวประมงแยง่ปลา 

กันหรอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู 

มทีา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหนา้ เดนิทางมาถงึบา้น 

จาตมุาเพือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ภกิษุอาคันตกุะเหลา่นัน้ปราศรัยกับภกิษุเจา้ถิน่ 

จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจวีรอยู ่สง่เสยีงดังอือ้องึ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงไป เราขอขบัไลเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

ไมค่วรอยูใ่นส านักของเรา” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ลกุจากอาสนะถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาค กระท าประทักษิณแลว้เก็บเสนาสนะ ถอืบาตรและจวีรจากไป 

  [๑๕๘] สมัยนัน้ เจา้ศากยะชาวบา้นจาตมุา มาประชมุกันอยูท่ีห่อประชมุ 

ดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ไดเ้ห็นภกิษุเหลา่นัน้เดนิมาแตไ่กล จงึเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ 

ถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พระคณุทา่นทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจะพากัน 

ไปไหนเลา่” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ท่านผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสงฆถ์กูพระผูม้พีระภาค 

ทรงขบัไลแ่ลว้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

  “พระคณุทา่นทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นทัง้หลายจงน่ังอยูท่ีน่ีส่กัครูห่นึง่ 

บางทพีวกขา้พเจา้อาจจะใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงพอพระทัยได”้ 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ล าดับนัน้ พวกเจา้ศากยะชาวบา้นจาตมุาเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงชืน่ชมภกิษุสงฆ ์ขอจงรับสัง่ 

กับภกิษุสงฆเ์ถดิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงอนุเคราะห์๑ภกิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนอยา่ง 

ทีเ่คยทรงอนุเคราะหใ์นกาลกอ่นดว้ยเถดิ ในภกิษุสงฆน์ี ้ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็น 

นวกะบวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีก็้มอียู ่เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้า 

พระผูม้พีระภาค จะพงึมคีวามนอ้ยใจ มคีวามแปรผันไป 

  พชืทีย่ังออ่นเมือ่ขาดน ้าก็จะเหีย่วเฉาแปรเปลีย่นสภาพไป แมฉั้นใด ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็นนวกะบวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีม้อียู ่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค จะพงึมคีวามนอ้ยใจ มคีวามแปรผันไป 

  ลกูโคออ่นเมือ่ไมเ่ห็นแมก็่จะรอ้งหาเทีย่วซมซานไป แมฉั้นใด ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็นนวกะบวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีม้อียู ่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค จะพงึมคีวามนอ้ยใจ มคีวามแปรผันไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงชืน่ชมภกิษุสงฆ ์ขอจงรับสัง่ 

กับภกิษุสงฆเ์ถดิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงอนุเคราะหภ์กิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนอยา่ง 

ทีเ่คยทรงอนุเคราะหใ์นกาลกอ่นดว้ยเถดิ” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนเุคราะห ์ในทีน่ีห้มายถงึการอนุเคราะห ์๒ อยา่ง คอื (๑) การอนุเคราะหด์ว้ยอามสิ (๒) การอนุเคราะห ์

   ดว้ยธรรม (ม.ม.อ. ๒/๑๕๙/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

 

พรหมอาราธนาพระพทุธเจา้ 

  [๑๕๙] ครัง้นัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทรงทราบความร าพงึในพระทัยของพระ 

ผูม้พีระภาคดว้ยใจของตนแลว้ ไดอ้ันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏในทีเ่ฉพาะพระ 

พักตรข์องพระผูม้พีระภาค เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 

แลว้หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูไ่ดก้ราบทลูวา่ 

  “ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงชืน่ชมภกิษุสงฆ ์ขอจงรับสัง่กับภกิษุสงฆเ์ถดิ ขอ 

พระผูม้พีระภาคจงทรงอนุเคราะหภ์กิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนกับทีเ่คยทรงอนุเคราะห ์

ในกาลกอ่นดว้ยเถดิ ในภกิษุสงฆน์ี ้ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็นนวกะ บวชไมน่าน 

เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีก็้มอียู ่เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค จะพงึ 

มคีวามนอ้ยใจ มคีวามแปรผันไป 

  พชืทีย่ังออ่นเมือ่ขาดน ้าก็จะเหีย่วเฉาแปรเปลีย่นสภาพไป แมฉั้นใด ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็นนวกะ บวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีม้อียู ่ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค จะพงึมคีวามนอ้ยใจ 

มคีวามแปรผันไป 

  ลกูโคออ่นเมือ่ไมเ่ห็นแมก็่จะรอ้งหาเทีย่วซมซานไป แมฉั้นใด ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ภกิษุทัง้หลายทีย่ังเป็นนวกะ บวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนีม้อียู ่ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค จะพงึมคีวามนอ้ยใจ 

มคีวามแปรผันไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงชืน่ชมภกิษุสงฆ ์ขอจงรับสัง่กับ 

ภกิษุสงฆเ์ถดิ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงอนุเคราะหภ์กิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนกับ 

ทีเ่คยทรงอนุเคราะหใ์นกาลกอ่นดว้ยเถดิ๑ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ข. (แปล) ๑๗/๘๐/๑๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

  [๑๖๐] เจา้ศากยะชาวบา้นจาตมุาและทา้วสหัมบดพีรหม สามารถทลูขอให ้

พระผูม้พีระภาคทรงพอพระทัยดว้ยค าวงิวอนเปรยีบดว้ยพชืทีย่ังออ่น และดว้ยค า 

วงิวอนเปรยีบดว้ยลกูโคออ่น 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะจงึเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่น 

ผูม้อีายทัุง้หลาย พวกทา่นจงลกุขึน้ จงถอืบาตรและจวีรเถดิ เจา้ศากยะชาวเมอืง 

จาตมุาและทา้วสหัมบดพีรหมไดก้ราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงพอพระทัยแลว้ 

ดว้ยค าวงิวอนเปรยีบดว้ยพชืทีย่ังออ่น และดว้ยค าวงิวอนเปรยีบดว้ยลกูโคออ่น” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ จงึลกุจากอาสนะ ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปเฝ้าพระผู ้

มพีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคตรัสกับทา่นพระสารบีตุรวา่ “สารบีตุร เมือ่เราขบัไลภ่กิษุสงฆ ์เธอไดม้ ี

ความคดิอยา่งไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาค 

ทรงขบัไลภ่กิษุสงฆ ์ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงขบัไล ่

ภกิษุสงฆแ์ลว้ บัดนี ้พระผูม้พีระภาคจักทรงมคีวามขวนขวายนอ้ย เจรญิธรรมเครือ่งอยู่ 

เป็นสขุในปัจจบุัน๑อยู ่แมเ้ราทัง้หลายก็จักมคีวามขวนขวายนอ้ย เจรญิธรรมเครือ่ง 

อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันอยูเ่ชน่กัน” 

  “สารบีตุร เธอจงรอกอ่น เธอจงรอกอ่น ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

จงพักไวก้อ่น เธอไมค่วรใหค้วามคดิเห็นปานนีเ้กดิขึน้อกี” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา่ 

“โมคคัลลานะ เมือ่เราขบัไลภ่กิษุสงฆ ์เธอไดม้คีวามคดิอยา่งไร” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้ ี

พระภาคทรงขบัไลภ่กิษุสงฆ ์ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาค 

ทรงขบัไลภ่กิษุสงฆแ์ลว้ บัดนี ้พระผูม้พีระภาคจักทรงมคีวามขวนขวายนอ้ย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปจัจบุนั ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ม.ม.อ. ๒/๑๖๐/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

เจรญิธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันอยู ่ขา้พระองคแ์ละทา่นสารบีตุรจักชว่ยกัน 

บรหิารภกิษุสงฆ”์ 

  “ดลีะ ดลีะ โมคคลัลานะ ความจรงิ เรา สารบีตุรหรอืโมคคลัลานะเทา่นัน้ 

ควรบรหิารภกิษุสงฆ”์ 

ภยัของภกิษุผูบ้วชใหม ่๔ ประการ 

  [๑๖๑] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนี ้ทีค่นลงไปในน ้าพงึประสบ 

  ภยั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อมูภิัย (ภัยจากคลืน่) 

   ๒. กมุภลีภัย (ภัยจากจระเข)้ 

   ๓. อาวฏัฏภัย (ภัยจากน ้าวน)  

   ๔. สสุกุาภัย (ภัยจากปลารา้ย) 

  ภัย ๔ ประการนีแ้ล ทีค่นลงไปในน ้าพงึประสบ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีก่ลุบตุรบางคนในโลกนี้ 

มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในธรรมวนัิยนี ้พงึประสบ 

  ภยั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อมูภิัย   ๒. กมุภลีภัย 

   ๓. อาวฏัฏภัย   ๔. สสุกุาภัย 

  [๑๖๒] อมูภิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนี ้มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

‘เราถกูชาต(ิความเกดิ) ชรา(ความแก)่ มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความเศรา้โศก) 

ปรเิทวะ(ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) อปุายาส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

(ความคับแคน้ใจ) ครอบง า ตกอยูใ่นกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ การ 

ท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ จะพงึปรากฏ’ เพือ่นพรหมจารตีักเตอืนพร ่าสอน 

เธอผูบ้วชแลว้นัน้วา่ ‘เธอพงึกา้วไปอยา่งนี ้พงึถอยกลับอยา่งนี ้พงึแลดอูยา่งนี้ 

พงึเหลยีวดอูยา่งนี ้พงึคูเ้ขา้อยา่งนี ้พงึเหยยีดออกอยา่งนี ้พงึครองสงัฆาฏ ิบาตร 

และจวีรอยา่งนี’้ เธอคดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่น เราเป็นคฤหัสถม์แีตต่กัเตอืน 

พร ่าสอนผูอ้ืน่ ก็ภกิษุเหลา่นี ้มอีายคุราวลกูคราวหลานของเรา ยังจะมาตักเตอืน 

พร ่าสอนเรา’ เธอจงึบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวอมูภัิย บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ อมูภัิย นี้ 

เป็นชือ่เรยีกความโกรธและความคับแคน้ใจ 

  [๑๖๓] กมุภลีภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนี ้มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

‘เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตกอยู่ 

ในกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ การท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ 

จะพงึปรากฏ’ เพือ่นพรหมจารตีักเตอืนพร ่าสอนเธอผูบ้วชแลว้นัน้วา่ ‘สิง่นีเ้ธอ 

ควรฉัน สิง่นีเ้ธอไมค่วรฉัน สิง่นีเ้ธอควรบรโิภค สิง่นีเ้ธอไมค่วรบรโิภค สิง่นีเ้ธอ 

ควรลิม้ ส ิง่นีเ้ธอไมค่วรลิม้ ส ิง่นีเ้ธอควรดืม่ ส ิง่นีเ้ธอไมค่วรดืม่ ส ิง่ทีเ่ป็นกัปปิยะ๑ 

เธอควรฉัน สิง่ทีเ่ป็นอกัปปิยะ๒เธอไมค่วรฉัน สิง่ทีเ่ป็นกัปปิยะเธอควรบรโิภค สิง่ที ่

เป็นอกัปปิยะเธอไมค่วรบรโิภค สิง่ทีเ่ป็นกัปปิยะเธอควรลิม้ ส ิง่ทีเ่ป็นอกัปปิยะเธอ 

ไมค่วรลิม้ ส ิง่ทีเ่ป็นกัปปิยะเธอควรดืม่ ส ิง่ทีเ่ป็นอกัปปิยะเธอไมค่วรดืม่ ส ิง่นีเ้ธอควร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กปัปิยะ หมายถงึสิง่ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตามพทุธบัญญัต ิเชน่ น ้าปานะ ๘ ชนดิ คอื (๑) น ้ามะมว่ง (๒) น ้าหวา้ 

   (๓) น ้ากลว้ยมเีมล็ด (๔) น ้ากลว้ยไมม่เีมล็ด (๕) น ้ามะทราง (๖) น ้าผลจันทนห์รอืน ้าองุ่น (๗) น ้าเหงา้บัว 

   (๘) น ้าผลมะปรางหรอืน ้าลิน้จี ่เภสัช ๕ ชนดิ คอื (๑) เนยใส (๒) เนยขน้ (๓) น ้ามัน (๔) น ้าผึง้ (๕) น ้าออ้ย 

   โภชนะ ๕ ชนดิ คอื (๑) ขา้วสกุ (๒) ขนมสด (๓) ขา้วต ู(๔) ปลา (๕) เนือ้ รวมทัง้สิง่ทีเ่ป็นยามกาลกิ 

   (สิง่ทีบ่รโิภคไดตั้ง้แตเ่ชา้ถงึเทีย่ง) สัตตาหกาลกิ (สิง่ทีบ่รโิภคไดภ้ายใน ๗ วัน) และยาวชวีกิ (สิง่ทีบ่รโิภคได ้

   ตลอดชวีติ คอื เกลอื มตูร คถู เถา้ ดนิ) (ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๒/๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-๔๐๙) 

๒ อกปัปยะ หมายถงึสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งไมเ่หมาะสมตามพทุธบัญญัต ิซึง่ตรงกันขา้มกับสิง่ทีเ่ป็นกัปปิยะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

ฉันในกาล๑ ส ิง่นีเ้ธอไมค่วรฉันในเวลาวกิาล๒ ส ิง่นีเ้ธอควรบรโิภคในกาล สิง่นีเ้ธอ 

ไมค่วรบรโิภคในเวลาวกิาล สิง่นีเ้ธอควรลิม้ในกาล สิง่นีเ้ธอไมค่วรลิม้ในเวลาวกิาล 

สิง่นีเ้ธอควรดืม่ในกาล สิง่นีเ้ธอไมค่วรดืม่ในเวลาวกิาล’ เธอคดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่น 

เราเป็นคฤหัสถเ์คีย้วกนิสิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมเ่คีย้วกนิสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ บรโิภคสิง่ 

ทีเ่ราตอ้งการ ไมบ่รโิภคสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ ลิม้ส ิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมล่ ิม้ส ิง่ทีเ่ราไม ่

ตอ้งการ ดืม่ส ิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมด่ืม่ส ิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ เคีย้วกนิทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะ 

และสิง่เป็นอกัปปิยะ บรโิภคทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ ลิม้ทัง้ส ิง่เป็น 

กัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ ดืม่ทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ เคีย้วกนิทัง้ 

ในกาลและในเวลาวกิาล บรโิภคทัง้ในกาลและในเวลาวกิาล ลิม้ทัง้ในกาลและในเวลา 

วกิาล ดืม่ทัง้ในกาลและในเวลาวกิาล สิง่ใดทีป่ระณีตไมว่า่จะเป็นของเคีย้วหรอืของ 

บรโิภค ทีค่หบดผีูม้ศีรัทธาถวายแกเ่ราทัง้ในกาลและในเวลาวกิาล ภกิษุเหลา่นี้ 

ท าเหมอืนปิดปากแมใ้นสิง่ของเหลา่นัน้’ เธอจงึบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวกมุภลีภัย บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ 

กมุภลีภัย นี ้เป็นชือ่เรยีกความเป็นคนเห็นแกป่ากทอ้ง 

  [๑๖๔] อาวฏัฏภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนี ้มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

‘เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตกอยูใ่น 

กองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ การท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ จะพงึ 

ปรากฏ’ เธอบวชอยูอ่ยา่งนี ้ในเวลาเชา้ครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

บณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืต าบล ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา มสีตไิมต่ัง้มั่น 

ไมส่ ารวมอนิทรยี ์เธอเห็นคหบดหีรอืบตุรคหบดใีนหมูบ่า้นหรอืต าบลนัน้ ผูเ้อบิอิม่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาล หมายถงึเวลาตัง้แตอ่รณุขึน้ถงึเทีย่งวัน (ส .ส.อ. ๑/๔/๒๒) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๑ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๗. จาตมุสตูร 

พร่ังพรอ้ม บ าเรอตนดว้ยกามคณุ ๕ ประการ คดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่น เราเป็น 

คฤหัสถผ์ูเ้อบิอิม่ พร่ังพรอ้ม บ าเรอตนดว้ยกามคณุ ๕ ประการ โภคทรัพยใ์น 

ตระกลูของเราก็มอียูพ่รอ้ม เราสามารถทีจ่ะใชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุได'้ เธอจงึ 

บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวอาวัฏฏภัย บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ 

อาวฏัฏภัย นี ้เป็นชือ่เรยีกกามคณุ ๕ ประการ 

  [๑๖๕] สสุกุาภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนี ้มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

‘เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตกอยูใ่น 

กองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ การท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ จะพงึ 

ปรากฏ’ เธอบวชอยูอ่ยา่งนี ้ในเวลาเชา้ครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืต าบล ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา มสีตไิมต่ัง้มั่น 

ไมส่ ารวมอนิทรยี ์เธอเห็นมาตคุาม(สตร)ีในหมูบ่า้นหรอืนคิมนัน้ นุ่งไมเ่รยีบรอ้ย 

หรอืหม่ไมเ่รยีบรอ้ย ราคะรบกวนจติของเธอ เพราะเห็นมาตคุามนุ่งไมเ่รยีบรอ้ย 

หรอืหม่ไมเ่รยีบรอ้ย เธอมจีติฟุ้งซา่นเพราะราคะ จงึบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวสสุกุาภัย บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ 

สสุกุาภัย นี ้เป็นชือ่เรยีกมาตคุาม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ล ทีก่ลุบตุรบางคนในโลกนี ้มศีรัทธาออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในธรรมวนัิย นีพ้งึประสบ๑” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จาตมุสตูรที ่๗ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔-๑๘๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

 

๘. นฬกปานสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในหมูบ่า้นนฬกปานะ 

กลุบตุรผูม้ชี ือ่เสยีงออกบวช 

  [๑๖๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นป่าไมท้องกวาว หมูบ่า้นนฬกปานะ 

แควน้โกศล สมัยนัน้แล กลุบตุรผูม้ชี ือ่เสยีงจ านวนมาก คอื ทา่นพระอนุรทุธะ 

ทา่นพระภัททยิะ ทา่นพระกมิพลิะ ทา่นพระภคัค ุทา่นพระโกณฑัญญะ ทา่นพระ 

เรวตะ ทา่นพระอานนท ์และกลุบตุรทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ ๆ มศีรัทธาออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติอทุศิพระผูม้พีระภาค 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคมหีมูภ่กิษุแวดลอ้มแลว้ประทับน่ังอยู ่ณ ทีก่ลางแจง้ 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภกลุบตุรเหลา่นัน้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติอทุศิ 

เรานัน้ ยังยนิดใีนพรหมจรรยอ์ยูห่รอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดพ้ากันนิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ทรงปรารภกลุบตุรเหลา่นัน้ รับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติอทุศิเรานัน้ ยังยนิดใีนพรหมจรรยอ์ยูห่รอื” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภกิษุเหลา่นัน้ก็พากันนิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ทรงปรารภกลุบตุรเหลา่นัน้ รับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติอทุศิเรานัน้ ยังยนิดใีนพรหมจรรยอ์ยูห่รอื” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุเหลา่นัน้ก็พากันนิง่อยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

  [๑๖๗] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ “ทางทีด่ ีเราควรถามกลุบตุร 

เหลา่นัน้ด”ู แลว้ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอนุรทุธะมาตรัสวา่ “อนุรทุธะ๑เธอทัง้หลาย 

ยังยนิดใีนพรหมจรรยอ์ยูห่รอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ยังยนิดใีนพรหมจรรยอ์ยู”่ 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ การทีเ่ธอทัง้หลายยนิดใีนพรหมจรรยน์ีแ้ล เป็นการ 

สมควรแกเ่ธอทัง้หลายผูเ้ป็นกลุบตุรมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เพราะ 

เธอทัง้หลาย ก าลังหนุ่มแน่น มผีมด าสนทิ เจรญิอยูใ่นปฐมวยัสมควรบรโิภคกาม 

ยังออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติได ้เธอทัง้หลายนัน้มใิชผู่ท้ าความผดิตอ่พระราชา 

จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ มใิชผู่ถ้กูตามจับวา่เป็นโจรจงึออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติ มใิชถ่กูหนีส้นิบบีคัน้จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ มใิชเ่ดอืดรอ้น 

เพราะภัยจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ มใิชถ่กูอาชพีบบีคัน้จงึออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ ความจรงิ เธอทัง้หลายมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

ดว้ยความคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

อปุายาส ครอบง าแลว้ ตกอยูใ่นกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ การท า 

กองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุจะพงึปรากฏ’ มใิชห่รอื” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  กลุบตุรผูบ้วชแลว้อยา่งนีค้วรท ากจิอะไรบา้ง 

  คอื กลุบตุร ยังไมบ่รรลปีุตแิละสขุ หรอืสขุอืน่ทีล่ะเอยีดกวา่นัน้อันสงัดจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลาย แมอ้ภชิฌาก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่แมพ้ยาบาท 

ก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่แมถ้นีมทิธะก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนรุทุธะ เป็นอาลปนะพหพูจนท์ีพ่ระพทุธเจา้รับสั่งเรยีกทา่นพระอนุรทุธะรปูเดยีวแทนพระเถระเหลา่นัน้ 

   ทัง้หมด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

แมอ้ทุธัจจกกุกจุจะก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่แมว้จิกิจิฉาก็ยังครอบง าจติ 

ของกลุบตุรนัน้อยู ่แมค้วามรษิยาก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่แมค้วามเป็น 

ผูเ้กยีจครา้นก็ยังครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่กลุบตุรนัน้ ยังไมบ่รรลปีุตแิละสขุ 

หรอืสขุอืน่ทีล่ะเอยีดกวา่นัน้อันสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

  อนุรทุธะ กลุบตุรบรรลปีุตแิละสขุ หรอืสขุอืน่ทีล่ะเอยีดกวา่นัน้อันสงัดจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลาย แมอ้ภชิฌาก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้แมพ้ยาบาท 

ก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้แมถ้นีมทิธะก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยู ่

ไมไ่ด ้แมอ้ทุธัจจกกุกจุจะก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้แมว้จิกิจิฉาก็ครอบง า 

จติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้แมค้วามรษิยาก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้แมค้วาม 

เป็นผูเ้กยีจครา้นก็ครอบง าจติของกลุบตุรนัน้อยูไ่มไ่ด ้กลุบตุรนัน้ บรรลปีุตแิละสขุ 

หรอืสขุอืน่ทีล่ะเอยีดกวา่นัน้อันสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายได ้

พระตถาคตกบัอาสวะ 

  [๑๖๘] อนุรทุธะ เธอทัง้หลายจะคดิอยา่งไรในเราวา่ “ตถาคตยังละอาสวะ 

อันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์

ใหม้ชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะเหตนัุน้ ตถาคตพจิารณาแลว้จงึเสพของ 

อยา่งหนึง่ อดกลัน้ของอยา่งหนึง่ เวน้ของอยา่งหนึง่ บรรเทาของอยา่งหนึง่บา้งไหม” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิดค้ดิในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ 

‘พระตถาคตยังทรงละอาสวะอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวน 

กระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะเหตนัุน้ 

พระตถาคตพจิารณาแลว้จงึทรงเสพของอยา่งหนึง่ อดกลัน้ของอยา่งหนึง่ เวน้ของ 

อยา่งหนึง่ บรรเทาของอยา่งหนึง่’ 

  แตข่า้พระองคทั์ง้หลายไดค้ดิในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘พระตถาคตทรง 

ละอาสวะอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มวีบิาก 

เป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ เพราะเหตนัุน้ พระตถาคตพจิารณา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

แลว้จงึทรงเสพของอยา่งหนึง่ อดกลัน้ของอยา่งหนึง่ เวน้ของอยา่งหนึง่ บรรเทาของ 

อยา่งหนึง่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ ตถาคตละอาสวะอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม่ 

มคีวามกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ี 

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตน้ตาลทีถ่กูตดัยอดแลว้ไมอ่าจงอกขึน้อกีได ้แมฉั้นใด ตถาคตก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ละอาสวะอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวน 

กระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้เพราะเหตนัุน้ ตถาคตพจิารณาแลว้จงึเสพของอยา่งหนึง่ อดกลัน้ของอยา่งหนึง่ 

เวน้ของอยา่งหนึง่ บรรเทาของอยา่งหนึง่ 

  เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ตถาคตพจิารณาเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไร 

จงึพยากรณ์สาวกทัง้หลายผูล้ว่งลับไปแลว้ในภพทีเ่กดิทัง้หลายวา่ ‘สาวกชือ่โนน้เกดิ 

ในภพชือ่โนน้ สาวกชือ่โนน้เกดิในภพชือ่โนน้” 

  “ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ชอบแลว้พระพทุธเจา้ขา้ ขอพระผูม้พีระภาค 

ทรงโปรดอธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนีใ้หแ้จม่แจง้เถดิ ภกิษุทัง้หลายไดฟั้งค า 

อธบิายของพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุรทุธะ ตถาคตจะพยากรณ์สาวกทัง้หลายผูล้ว่งลับไปแลว้ในภพทีเ่กดิทัง้หลาย 

วา่ ‘สาวกชือ่โนน้เกดิในภพโนน้ สาวกชือ่โนน้เกดิในภพโนน้’ เพือ่ใหค้นเกดิความ 

พศิวงก็หามไิด ้เพือ่เกลีย้กลอ่มคนก็หามไิด ้เพือ่อานสิงสค์อืลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิก็หามไิด ้หรอืดว้ยความประสงคว์า่ ‘คนจงรูจั้กเราดว้ยเหตนุี’้ ก็หามไิด ้

  อนุรทุธะ กลุบตุรผูม้ศีรัทธา มคีวามยนิดมีาก มคีวามปราโมทยม์าก มอียู่ 

กลุบตุรเหลา่นัน้ไดฟั้งค าพยากรณ์นัน้แลว้ จะนอ้มจติไปเพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ 

ขอ้นัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกก่ลุบตุรเหลา่นัน้ตลอดกาลนาน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

 

การอยูอ่ยา่งผาสกุของภกิษุ 

  [๑๖๙] อนุรทุธะ ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บ 

พยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘ท่านรปูนัน้ด ารงอยูใ่นอรหัตตผล’ ภกิษุนัน้ไดเ้ห็น 

เองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้ธีรรม๑อยา่งนี้ 

ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้ทา่นรปูนัน้ 

เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี’้ ภกิษุนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

ของทา่นรปูนัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีก่ 

ภกิษุ ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จาก 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘ทา่นรูปนัน้เป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน์๒ 

๕ ประการสิน้ไป จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี’ ภกิษุนัน้ 

ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้...เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้... 

เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ ทา่นรปูนัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ 

อยา่งนี’้ ภกิษุนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของทา่นรปูนัน้ 

ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีกภ่กิษุ ดว้ยประการ 

ฉะนีแ้ล 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จาก 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘ทา่นรูปนัน้เป็นสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน์๓ ๓ ประการสิน้ไป 

และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จักกลับมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวแลว้จะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ด’้ ภกิษุนัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ท่านรปูนัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้...

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้ศีลีอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึศลีทีเ่ป็นทัง้โลกยิะและโลกตุตระ ผูม้ธีรรมอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอัน 

   เป็นไปเพือ่สมาธ ิ(ม.ม.อ. ๒/๑๖๙/๑๓๕) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๙ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

๓ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตว,์ ธรรมทีม่ัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ ประการ คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิ

   (๒) วจิกิจิฉา (๓) สลัีพพตปรามาส (๔) กามฉันทะหรอืกามราคะ (๕) พยาบาทหรอืปฏฆิะ (๖) รูปราคะ 

   (๗) อรปูราคะ (๘) มานะ (๙) อทุธัจจะ (๑๐) อวชิชา 

  ๕ ขอ้ตน้ชือ่โอรัมภาคยิสังโยชน ์๕ ขอ้หลังชือ่อทุธัมภาคยิสังโยชน ์พระโสดาบันละสังโยชน ์๓ ขอ้ตน้ได ้

   พระสกทาคามที าสังโยชนข์อ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้บาบาง พระอนาคามลีะสังโยชน ์๕ ขอ้ตน้ได ้พระอรหันต ์

   ละสังโยชนไ์ดห้มดทัง้ ๑๐ ขอ้ (องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, ม.ม.ูอ. ๑/๖๗/๑๗๔-๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี.้.. เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ ทา่นรปู 

นัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ ภกิษุนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

ปัญญาของทา่นรปูนัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่ม 

มแีกภ่กิษุ ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  อนุรทุธะ ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บพยากรณ์ 

จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘ทา่นรปูนัน้เป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

เป็นผูไ้มม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‘ภกิษุนัน้ได ้

เห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ทา่นรปูนัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี้ ... 

เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ ทา่นรปูนัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ 

อยา่งนี’้ ภกิษุนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของทา่นรปูนัน้ 

ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีกภ่กิษุ ดว้ยประการ 

ฉะนีแ้ล 

การอยูอ่ยา่งผาสกุของภกิษุณี 

  [๑๗๐] อนุรทุธะ ภกิษุณีในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุณีชือ่นีม้รณภาพแลว้ 

ไดรั้บพยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้ด ารงอยูใ่นอรหัตตผล’ ภกิษุณี 

นัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ ี

ธรรมอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้วีหิารธรรม 

อยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ ภกิษุณีนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา 

ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ 

การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีกภ่กิษุณี ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  ภกิษุณีในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุณีชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จาก 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

ประการสิน้ไป จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี’ ภกิษุณีนัน้ได ้

เห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ธีรรม 

อยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ 

นอ้งหญงินัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ ภกิษุณีนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ 

จาคะ และปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยู่ 

อยา่งผาสกุยอ่มมแีกภ่กิษุณี ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

  ภกิษุณีในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุณีชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จาก 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จักกลับมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวแลว้จะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ด’้ ภกิษุณีนัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... 

เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ นอ้งหญงิ 

นัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ ภกิษุณีนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

ปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ยอ่มมแีกภ่กิษุณี ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  อนุรทุธะ ภกิษุณีในธรรมวนัิยนีไ้ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุณีชือ่นีม้รณภาพแลว้ ไดรั้บ 

พยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป เป็นผูไ้มม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

ภกิษุณีนัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... เป็นผูม้ธีรรม 

อยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผู ้

หลดุพน้แลว้อยา่งนี’้ ภกิษุณีนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

ของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีก่ 

ภกิษุณี ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

การอยูอ่ยา่งผาสกุของอบุาสก 

  [๑๗๑] อนุรทุธะ อบุาสกในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บ 

พยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘ท่านผูนั้น้เป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี’ 

อบุาสกนัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ท่านผูนั้น้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้ทา่นผูนั้น้เป็นผูม้ ี

ธรรมอยา่งนี ้ทา่นผูนั้น้เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้ทา่นผูนั้น้เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ 

ทา่นผูนั้น้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ อบุาสกนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ 

และปัญญาของทา่นผูนั้น้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ยอ่มมแีกอ่บุาสก ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

  อบุาสกในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จากพระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘ทา่นผูนั้น้เป็นสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะ 

ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จักกลับมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ 

อบุาสกนัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ท่านผูนั้น้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... เป็นผูม้ธีรรม 

อยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้ทา่นผูนั้น้เป็นผู ้

หลดุพน้แลว้อยา่งนี’้ อบุาสกนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

ของทา่นผูนั้น้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีก่ 

อบุาสก ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  อนุรทุธะ อบุาสกในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บพยากรณ์ 

จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘ทา่นผูนั้น้เป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

เป็นผูไ้มม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ อบุาสกนัน้ได ้

เห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘ทา่นผูนั้น้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้... เป็น 

ผูม้ปัีญญาอยา่งนี้ ... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้ทา่นผูนั้น้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ 

อบุาสกนัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของทา่นผูนั้น้ ก็จะ 

นอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุยอ่มมแีกอ่บุาสก ดว้ยประการ 

ฉะนีแ้ล 

การอยูอ่ยา่งผาสกุของอบุาสกิา 

  [๑๗๒] อนุรทุธะ อบุาสกิาในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกิาชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บ 

พยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี’ 

อบุาสกิานัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... เป็นผูม้ ี

ธรรมอยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี้ ... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้ 

เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ อบุาสกิานัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

ปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ยอ่มมแีกอ่บุาสกิา ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๘. นฬกปานสตูร 

  อบุาสกิาในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกิาชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จากพระ 

ผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และ 

เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จักกลับมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ 

ทกุขไ์ด’้ อบุาสกิานัน้ไดเ้ห็นเองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี ้... 

เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้... เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้... เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี้ นอ้งหญงิ 

นัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ อบุาสกิานัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

ปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ยอ่มมแีกอ่บุาสกิา ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  อบุาสกิาในศาสนานีไ้ดฟั้งวา่ ‘อบุาสกิาชือ่นีต้ายแลว้ ไดรั้บพยากรณ์จากพระ 

ผูม้พีระภาควา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป เป็นผู ้

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ อบุาสกิานัน้ไดเ้ห็น 

เองหรอืไดฟั้งมาวา่ ‘นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ศีลีอยา่งนี้ นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนี ้

นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้ปัีญญาอยา่งนี ้นอ้งหญงินัน้เป็นผูม้วีหิารธรรมอยา่งนี ้นอ้งหญงิ 

นัน้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้อยา่งนี้’ อบุาสกิานัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

ปัญญาของนอ้งหญงินัน้ ก็จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ การอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ยอ่มมแีกอ่บุาสกิา ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

  ตามทีก่ลา่วมานีแ้ล ตถาคตพยากรณ์สาวกทัง้หลายผูล้ว่งลับไปแลว้ในภพที ่

เกดิทัง้หลายวา่ ‘สาวกชือ่โนน้เกดิในภพโนน้ สาวกชือ่โนน้เกดิในภพโนน้’ เพือ่ใหค้น 

เกดิความพศิวงก็หามไิด ้เพือ่เกลีย้กลอ่มคนก็หามไิด ้เพือ่อานสิงสค์อืลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิก็หามไิด ้หรอืดว้ยความประสงคว์า่ ‘คนจงรูจั้กเราดว้ยเหตนุี้’ 

ก็หามไิด ้

  อนุรทุธะ กลุบตุรผูม้ศีรัทธา มคีวามยนิดมีาก มคีวามปราโมทยม์าก มอียู่ 

กลุบตุรเหลา่นัน้ไดฟั้งค าพยากรณ์นัน้แลว้ จะนอ้มจติไปเพือ่ศรัทธาเป็นตน้นัน้ ขอ้นัน้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกก่ลุบตุรเหลา่นัน้ส ิน้กาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอนุรทุธะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

นฬกปานสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

 

๙. โคลสิสานสิตูร 

วา่ดว้ยภกิษุชือ่โคลสิสาน ิ

คณุธรรมของภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

  [๑๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ภกิษุชือ่โคลสิสาน ิเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร มมีารยาท 

ทรามน่ังอยูใ่นทา่มกลางสงฆ ์ดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุร 

ปรารภภกิษุชือ่โคลสิสาน ิจงึเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์

ควรเป็นผูม้คีวามเคารพย าเกรงในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์เป็นผูไ้มเ่คารพย าเกรงในเพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายแลว้ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัครใจอยูป่่า 

แตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มม่คีวามเคารพย าเกรงใน 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการ 

อยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรเป็นผูม้คีวามเคารพย าเกรงในเพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลาย (๑) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรเขา้ใจล าดับแหง่ 

อาสนะวา่ ‘เราจักไมน่ั่งเบยีดภกิษุผูเ้ป็นเถระ และจักไมก่ันอาสนะภกิษุผูเ้ป็นนวกะ’ 

ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมเ่ขา้ใจล าดับแหง่อาสนะ 

จะมผีูต้เิตยีนภกิษุรปูนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกบัการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว 

ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มเ่ขา้ใจล าดับแหง่อาสนะ’ จะมผีูต้เิตยีน 

ภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์

ควรเขา้ใจล าดับแหง่อาสนะ (๒) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรรูอ้ภสิมาจารกิ- 

ธรรม๑ ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมรู่อ้ภสิมาจารกิ- 

ธรรม จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว 

ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มรู่อ้ภสิมาจารกิธรรม’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุ 

นัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรรู ้

อภสิมาจารกิธรรม (๓) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมค่วรเขา้บา้นเชา้นัก 

ไมค่วรกลับมาสายนัก ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์

เขา้บา้นเชา้นัก กลับมาสายนัก จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับ 

การสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้ทีเ่ขา้บา้นเชา้นัก 

กลับมาสายนัก’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมค่วรเขา้บา้นเชา้นัก ไมค่วรกลับมาสายนัก (๔) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมค่วรเทีย่วไปใน 

ตระกลูทัง้หลาย ในเวลากอ่นฉันภัตตาหาร ในเวลาหลังฉันภัตตาหาร ถา้ภกิษุผูถ้อื 

การอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์เทีย่วไปในตระกลูทัง้หลายในเวลากอ่น 

ฉันภัตตาหาร ในเวลาหลังฉันภัตตาหาร จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘ทา่นผูถ้อืการ 

อยูป่่าเป็นวตัร ผูส้มัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีวนี ้ไดท้ าการเทีย่วไปในเวลาวกิาลไวม้ากแน่ 

อนึง่ เพือ่นพรหมจารก็ีจะกลา่วทักทว้งเธอผูไ้ปในสงฆไ์ด’้ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้

เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์จงึไมค่วรเทีย่ว 

ไปในตระกลูทัง้หลาย ในเวลากอ่นฉันภัตตาหาร ในเวลาหลังฉันภัตตาหาร (๕) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภสิมาจารกิธรรม หมายถงึ อภมิาจารกิศลี คอื ศลีทีบั่ญญัตวิ่าดว้ยเรือ่งวัตรอันเป็นระเบยีบปฏบัิต 

   ขนบธรรมเนยีมชัน้สงู ไดแ้ก ่ขันธกวัตร ๘๒ มหาวัตร ๑๔ เชน่ เจตยัิงคณวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีล่าน พระ 

   เจดยี)์ โพธยัิงคณวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีล่านตน้โพธิ)์ อปัุชฌายวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีส่ัทธวิหิารกิพงึ 

   ปฏบัิตติอ่พระอปัุชฌาย)์ อาจรยิวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีอ่ันเตวาสกิพงึปฏบัิตติอ่พระอาจารย)์ ชนัตาฆรวัตร 

   (ระเบยีบปฏบัิตทิีเ่รอืนไฟ) อโุปสถาคารวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีโ่รงอโุบสถ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑/๖, ว.ิอ. 

   ๑/๑๖๕/๔๕๓) และด ูว.ิจู. (แปล) ๖/๕๑/๙๖, ๗๕-๘๒/๑๕๗-๑๖๓, ว.ิจู. (แปล) ๗/๓๕๖-๓๘๒/๒๒๒-๒๖๒ 

   ตามนัย สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๖๕/๒๔๑-๒๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมค่วรเป็นผูค้ะนองกาย 

คะนองวาจา ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์เป็นผู ้

คะนองกาย คะนองวาจา จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘ทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

ผูส้มัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีวนี ้ไดท้ าการคะนองกาย คะนองวาจาไวม้ากแน่ อนึง่ 

เพือ่นพรหมจารก็ีจะกลา่วทักทว้งเธอผูไ้ปกับสงฆไ์ด’้ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้

เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์จงึไมค่วร 

คะนองกาย คะนองวาจา (๖) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไมค่วรเป็นผูม้ปีากกลา้ 

ไมค่วรเป็นผูม้วีาจาจัดจา้น ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์

เป็นผูม้ปีากกลา้ เป็นผูม้วีาจาจัดจา้น จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชน ์

อะไรกับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนีแ้ตเ่ป็น 

ผูม้ปีากกลา้ เป็นผูม้วีาจาจัดจา้น’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผู ้

ถอืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์จงึไมค่วรเป็นผูม้ปีากกลา้ เป็นผู ้

มวีาจาจัดจา้น (๗) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรเป็นผูว้า่งา่ย 

เป็นกัลยาณมติร ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์เป็น 

ผูว้า่ยาก เป็นบาปมติร จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัคร 

ใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผูว้า่ยาก เป็น 

บาปมติร’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ 

ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์จงึควรเป็นผูว้า่งา่ย เป็นกัลยาณมติร (๘) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย จะมผีู ้

ตเิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมคัรใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับ 

ทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย’ จะมผีูต้เิตยีน 

ภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร จงึควรเป็นผูคุ้ม้ครองทวาร 

ในอนิทรยีทั์ง้หลาย (๙) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูรู้ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร 

ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูไ้มรู่ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร จะมผีู ้

ตเิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมคัรใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับ 

ทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผูไ้มรู่ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร’ จะมผีู ้

ตเิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร จงึควรเป็นผูรู้ป้ระมาณ 

ในการบรโิภคอาหาร (๑๐) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง 

ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ไมเ่ป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง 

จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว 

ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มป่ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง’ 

จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร จงึควรเป็น 

ผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง (๑๑) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูป้รารภความเพยีร๑ ถา้ภกิษุผูถ้อืการ 

อยูป่่าเป็นวตัรเป็นผูเ้กยีจครา้น จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไร 

กับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผู ้

เกยีจครา้น’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

จงึควรเป็นผูป้รารภความเพยีร (๑๒) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูม้สีตติัง้มั่น ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัรเป็นผูม้สีตฟ่ัินเฟือน จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการ 

สมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผูม้สีต ิ

ฟ่ันเฟือน’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

จงึควรเป็นผูม้สีตติัง้มั่น (๑๓) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๕ (เสขปฏปิทาสตูร) หนา้ ๒๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูม้จีติตัง้มั่น ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัรเป็นผูม้จีติไมต่ัง้มั่น จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการ 

สมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผูม้จีติ 

ไมต่ัง้มั่น’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

จงึควรเป็นผูม้จีติตัง้มั่น (๑๔) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรเป็นผูม้ปัีญญา ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัรเป็นผูม้ปัีญญาทราม จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกบั 

การสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตเ่ป็นผูม้ ี

ปัญญาทราม’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

จงึควรเป็นผูม้ปัีญญา (๑๕) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรท าความเพยีรในอภธิรรมและในอภวินัิย 

เพราะเมือ่มผีูถ้ามปัญหาในอภธิรรมและในอภวินัิยกบัภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรถกูถามปัญหาในอภธิรรมและในอภวินัิยแลว้ ตอบ 

ไมไ่ด ้จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว 

ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตถ่กูถามปัญหาในอภธิรรมและในอภวินัิยแลว้ 

ตอบไมไ่ด’้ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

จงึควรท าความเพยีรในอภธิรรมและในอภวินัิย (๑๖) 

  ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรท าความเพยีรในสนัตวโิมกข์๑ซึง่ไมม่รีปูเพราะ 

ลว่งรปูฌาน เพราะเมือ่มคีนถามปัญหาในสนัตวโิมกขซ์ ึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

กับภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรถกูถามปัญหา 

ในสนัตวโิมกขซ์ ึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌานแลว้ ตอบไมไ่ด ้จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สนัตวโิมกข ์หมายถงึ อรปูฌานทีพ่น้ไดอ้ยา่งสิน้เชงิ เพราะพน้จากธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึกลา่วคอืนวิรณ์ ๕ ประการ 

   และเพราะไมเ่กีย่วขอ้งในอารมณ์ เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๙/๓๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๙. โคลสิสานสิตูร 

วา่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมัครใจอยูป่่าแตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัรนี ้แตถ่กูถามปัญหาในสนัตวโิมกขซ์ ึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌานแลว้ ตอบ 

ไมไ่ด’้ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร จงึควร 

ท าความเพยีรในสนัตวโิมกขซ์ ึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน (๑๗) 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ควรท าความเพยีรใน 

อตุตรมินุสสธรรม๑ เพราะเมือ่มคีนถามปัญหาในอตุตรมินุสสธรรมกับภกิษุผูถ้อืการ 

อยูป่่าเป็นวตัร ถา้ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรถกูถามปัญหาในอตุตรมินุสสธรรมแลว้ 

ตอบไมไ่ด ้จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ไดว้า่ ‘จะมปีระโยชนอ์ะไรกับการสมคัรใจอยูป่่า 

แตผู่เ้ดยีว ส าหรับทา่นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนี ้แตไ่มรู่เ้นือ้ความแหง่คณุวเิศษที ่

กลุบตุรผูอ้อกบวชแลว้ตอ้งการ’ จะมผีูต้เิตยีนภกิษุนัน้ได ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูถ้อืการ 

อยูป่่าเป็นวตัร จงึควรท าความเพยีรในอตุตรมินุสสธรรม (๑๘)” 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดถ้ามทา่น 

พระสารบีตุรวา่ 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่นีภ้กิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรเทา่นัน้หรอืทีค่วร 

สมาทาน ประพฤต ิหรอืธรรมเหลา่นีแ้มภ้กิษุผูอ้ยูใ่นอารามใกลบ้า้นก็ควรสมาทาน 

ประพฤตดิว้ย” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ ธรรมเหลา่นีภ้กิษุผูถ้อืการอยูป่่า 

เป็นวตัรควรสมาทานประพฤต ิไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึภกิษุผูอ้ยูใ่นอารามใกลบ้า้นเลย” 

ดังนีแ้ล 

โคลสิสานสิตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตุตรมินสุสธรรม หมายถงึฌาน วปัิสสนา มรรคและผล มหัคคตโลกตุตรปัญญาทีส่ามารถก าจัดกเิลสได ้

   เป็นธรรมทีย่ ิง่กว่าธรรมของมนุษย ์กลา่วคอืกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๔๘/๓๕๐) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรธรรม (คอื มรรค ๔ ผล ๔ และนพิพาน) (ม.ม.อ. ๒/๑๗๓/๑๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

 

๑๐. กฏีาคริสิูตร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในกฏีาครีนีคิม 

คณุของการฉนัอาหารนอ้ย 

  [๑๗๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้กาส ีพรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมฉั่นโภชนะในราตรเีลย เราเมือ่ไมฉั่นโภชนะในราตร ี

ก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ธอทัง้หลายก็จงอยา่ฉันโภชนะในราตรเีลย เธอทัง้หลาย 

เมือ่ไมฉั่นโภชนะในราตร ีก็จักรูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ 

มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จากนัน้พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไป 

ในแควน้กาสโีดยล าดับ จนถงึนคิมของชาวกาสชีือ่กฏีาครี ีไดย้นิวา่ ครัง้นัน้ พระผูม้ ี

พระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกาสชีือ่กฏีาครี ี

พระอสัสชแิละพระปนุพัพสกุะฉนัอาหารในเวลาวกิาล 

  [๑๗๕] สมัยนัน้ ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ๑ เป็นผูอ้ยูป่ระจ า 

ในนคิมชือ่กฏีาครี ีครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปหาภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ 

ปนัุพพสกุะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่ววา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทา่นทัง้สองเป็นคณาจารยใ์นหมูภ่กิษุฉัพพัคคยีค์อืทา่นพระปัณฑกุะ และทา่นพระโลหติกะปกครอง 

บรษัิทในกรงุสาวัตถ ีทา่นพระเมตตยิะและทา่นพระภมุมชกะปกครองบรษัิทอยูใ่นกรงุราชคฤห ์(ม.ม.อ. 

๒/๑๗๕/๑๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์มฉั่นโภชนะในราตรี 

พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆเ์มือ่ไมฉั่นโภชนะในราตร ีก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ มาเถดิ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

แมท้า่นทัง้หลายก็จงอยา่ฉันโภชนะในราตรเีลย ทา่นทัง้หลายเมือ่ไมฉั่นโภชนะในราตร ี

ก็จักรูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ” 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะได ้

กลา่ววา่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เราทัง้หลายฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลา 

วกิาลกลางวนั เราทัง้หลายนัน้เมือ่ฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลาวกิาล 

กลางวนั ก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ 

อยูส่ าราญ เราทัง้หลายนัน้จักละคณุทีต่นเห็นเองแลว้ไลต่ามผลทีเ่ป็นอนาคตกาล 

ท าไม เราทัง้หลายจักฉันทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลาวกิาลกลางวนั” 

  เพราะเหตทุีภ่กิษุเหลา่นัน้ไมส่ามารถจะใหภ้กิษุชือ่อสัสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ 

ยนิยอมได ้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลายเขา้ไปหา 

ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่ววา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์มฉั่นโภชนะในราตร ีเมือ่พระผูม้พีระภาคและภกิษุ 

สงฆไ์มฉั่นโภชนะในราตร ีก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ 

มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ มาเถดิ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย แมท้า่นทัง้หลาย 

ก็จงอยา่ฉันโภชนะในราตรเีลย ทา่นทัง้หลายเมือ่ไมฉั่นโภชนะในราตรก็ีจะรูส้กึวา่ 

สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ 

  เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลายกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุชือ่อสัสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ 

ไดก้ลา่ววา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เราทัง้หลายฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ 

และเวลาวกิาลกลางวนั เมือ่เราทัง้หลายฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

วกิาลกลางวนั ก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัย 

สมบรูณ์ อยูส่ าราญ เราทัง้หลายนัน้จักละคณุทีต่นเห็นเองแลว้ไลต่ามผลทีเ่ป็น 

อนาคตกาลท าไม เราทัง้หลายจักฉันทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลาวกิาลกลางวนั’ 

เพราะเหตทุีข่า้พระองคทั์ง้หลายไมส่ามารถจะใหภ้กิษุชือ่อสัสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ 

ยนิยอมได ้จงึมากราบทลูเนือ้ความนีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๗๖] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษรปูหนึง่มาตรัสวา่ “มาเถดิ 

ภกิษุ เธอจงไปเรยีกภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะตามค าของเราวา่ ‘พระศาสดา 

ตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่ววา่ “พระศาสดาตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะรับค าของภกิษุนัน้แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับ 

ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ ภกิษุเป็นอันมากเขา้ไปหาเธอทัง้สองแลว้กลา่ววา่ 

‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆไ์มฉั่นโภชนะในราตร ีพระผูม้ ี

พระภาคและภกิษุสงฆเ์มือ่ไมฉั่นโภชนะในราตร ีก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ มาเถดิ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

แมท้า่นทัง้หลายก็จงอยา่ฉันโภชนะในราตรเีลย ทา่นทัง้หลายเมือ่ไมฉั่นโภชนะใน 

ราตรก็ีจะรูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ 

อยูส่ าราญ’ 

  ไดย้นิวา่ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เธอทัง้สองไดก้ลา่วกับภกิษุ 

เหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เราทัง้หลายฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลา 

เชา้ และเวลาวกิาลกลางวัน เราทัง้หลายเมือ่ฉันโภชนะทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

วกิาลกลางวนั ก็รูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามัยสมบรูณ์ 

อยูส่ าราญ เราทัง้หลายนัน้จักละคณุทีต่นเห็นเองแลว้ไลต่ามผลทีเ่ป็นอนาคตกาล 

ท าไม เราทัง้หลายจักฉันทัง้เวลาเย็น เวลาเชา้ และเวลาวกิาลกลางวนั’ จรงิหรอื” 

  ภกิษุชือ่อัสสชแิละภกิษุชือ่ปนัุพพสกุะ กราบทลูวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

กศุลธรรมและอกศุลธรรมกบัเวทนา ๓ 

  [๑๗๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายรูท่ั้วถงึ 

ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีเ้สวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื สขุเวทนา 

ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา (อเุบกขา) อกศุลธรรมของบคุคลนัน้ยอ่มเสือ่ม 

กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ ใชไ่หม” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ไมใ่ช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคล 

บางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่ม 

เสือ่ม แตเ่มือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่ม 

เสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู่ 

อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม แตเ่มือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวย 

ทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ เมือ่บคุคล 

บางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรม 

ยอ่มเสือ่ม แตเ่มือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุล- 

ธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๗๘] “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นี ้ถา้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ า 

ใหแ้จง้ ไมส่มัผัสดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู่ 

อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนีจ้ะพงึกลา่ววา่ ‘เธอ 

ทัง้หลายจงละสขุเวทนาเห็นปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีจั้กเป็นการสมควรแกเ่ราหรอืไม”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ สมัผัสแลว้ดว้ย 

ปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่ม 

เจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงละสขุเวทนาเห็น 

ปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีถ้า้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ าใหแ้จง้ ไมส่มัผัสดว้ยปัญญาวา่ 

‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุล 

ธรรมยอ่มเจรญิ” เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนีจ้ะพงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงเขา้ถงึสขุเวทนา 

เห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ ขอ้นีจั้กเป็นการสมควรแกเ่ราหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ 

สมัผัสแลว้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยสขุเวทนาเห็นปานนี้อยู ่

อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลาย 

จงเขา้ถงึสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ 

  [๑๗๙] ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีถ้า้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ าใหแ้จง้ 

ไมส่มัผัสดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยทกุขเวทนาเห็นปานนี้อยู ่

อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนี ้จะพงึกลา่ววา่ 

‘เธอทัง้หลายจงละทกุขเวทนาเห็นปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีเ้ป็นการสมควรแกเ่ราหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ สมัผัสแลว้ดว้ย 

ปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรม 

ยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงละทกุข- 

เวทนาเห็นปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีถ้า้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ าใหแ้จง้ ไมส่มัผัสดว้ย 

ปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรม 

ยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนี ้จะพงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลาย 

จงเขา้ถงึทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ ขอ้นีจั้กเป็นการสมควรแกเ่ราหรอืไม”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ 

สมัผัสแลว้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู่ 

อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลาย 

จงเขา้ถงึทกุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ 

  [๑๘๐] ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีถ้า้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ าใหแ้จง้ 

ไมส่มัผัสแลว้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็น 

ปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนี ้จะพงึ 

กลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงละอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีเ้ป็นการสมควรแก ่

เราหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ สมัผัสแลว้ดว้ย 

ปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรม 

ยอ่มเจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่ม’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงละอทกุขม- 

สขุเวทนาเห็นปานนีเ้ถดิ’ ขอ้นีถ้า้เราไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมท่ราบ ไมท่ าใหแ้จง้ ไมส่ัมผัส 

ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยู่ 

อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ เราเมือ่ไมรู่อ้ยา่งนี ้จะพงึกลา่ววา่ 

‘เธอทัง้หลายจงเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ ขอ้นีจั้กเป็นการสมควร 

แกเ่ราหรอืไม”่ 

  “ไม ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะขอ้นีเ้รารูแ้ลว้ เห็นแลว้ ทราบแลว้ ท าใหแ้จง้แลว้ 

สมัผัสแลว้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่บคุคลบางคนในโลกนีเ้สวยอทกุขมสขุเวทนาเห็น 

ปานนีอ้ยู ่อกศุลธรรมยอ่มเสือ่ม กศุลธรรมยอ่มเจรญิ’ ฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ 

‘เธอทัง้หลายจงเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนาเห็นปานนีอ้ยูเ่ถดิ’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  [๑๘๑] ภกิษุทัง้หลาย เรามไิดก้ลา่ววา่ ‘ภกิษุทัง้หมดจะตอ้งท ากจิทีค่วรท า 

ดว้ยความไมป่ระมาท’ ทัง้มไิดก้ลา่ววา่ ‘ภกิษุทัง้หมดไมต่อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ย 

ความไมป่ระมาท’ ภกิษุเหลา่ใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระแลว้ บรรลปุระโยชนต์นแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้ 

แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ เรายอ่มกลา่ววา่ ‘ภกิษุเห็นปานนัน้ไมต่อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ย 

ความไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้ไดท้ ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาทเสร็จแลว้ และภกิษุเหลา่นัน้ 

จัดเป็นผูไ้มป่ระมาทตอ่ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดเป็นเสขะยังไมส่ าเร็จเป็นอรหันต ์ยังปรารถนาธรรม 

ทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู ่เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุเห็นปานนัน้ ตอ้งท ากจิ 

ทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุเหลา่นีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ี

ถา้ทา่นเหลา่นี ้เมือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร๑ คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอ 

จะพงึท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’ จงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุเห็นปานนัน้ตอ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่มควร ในทีน่ีห้มายถงึทีส่มควรตอ่การปฏบัิตธิรรมเหมาะแกก่ารเจรญิกัมมัฏฐาน ภกิษุเมือ่อาศัยอยู ่

   อาจบรรลมุรรคผลได ้(ม.ม.อ. ๒/๑๘๑/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

 

บคุคล ๗ จ าพวก 

  [๑๘๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๗ จ าพวกนี้๑ มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๗ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. ทา่นผูเ้ป็นอภุโตภาควมิตุ  ๒. ทา่นผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ 

   ๓. ทา่นผูเ้ป็นกายสกัข ี ๔. ทา่นผูเ้ป็นทฏิฐปัิตตะ 

   ๕. ทา่นผูเ้ป็นสทัธาวมิตุ  ๖. ทา่นผูเ้ป็นธัมมานุสาร ี

   ๗. ทา่นผูเ้ป็นสทัธานุสารี๒ 

  ทา่นผูเ้ป็นอภุโตภาควมิตุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดส้มัผัสสนัตวโิมกข์๓ ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกาย๔อยู ่และอาสวะทัง้หลายของผูนั้น้ส ิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา บคุคลนี ้

เราเรยีกวา่ เป็นอภุโตภาควมิตุ เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุนีไ้มต่อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความ 

ไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้ไดท้ ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาทเสร็จแลว้ และภกิษุนัน้ 

จัดเป็นผูไ้มป่ระมาทตอ่ไป (๑) 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๑๕๐/๙๑, ๓๓๒/๒๒๓ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๑๔/๒๐, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๖/๒๙, 

   อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕/๑๔๘, ๒๐๘/๒๒๙-๒๓๑ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๗ ขอ้ ๑๓๖ (ภัททาลสิตูร) หนา้ ๑๕๓ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๗๓ (โคลสิสานสิตูร) หนา้ ๑๙๙ ในเลม่นี้ 

๔ กาย ในทีน่ีห้มายถงึนามกาย คอืกองแหง่นามธรรม ไดแ้ก ่เจตสกิทัง้หลาย (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๔, 

   องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๔๙/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  ทา่นผูเ้ป็นปญัญาวมิตุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่และอาสวะทัง้หลายของผูนั้น้ส ิน้ไป เพราะเห็นดว้ยปัญญา บคุคลนี ้

เราเรยีกวา่ เป็นปัญญาวมิตุ เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุแมน้ีไ้มต่อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความ 

ไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้ไดท้ ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาทเสร็จแลว้ และภกิษุนัน้ 

จัดเป็นผูไ้มป่ระมาทตอ่ไป (๒) 

  ทา่นผูเ้ป็นกายสกัข ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปู เพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่และอาสวะบางเหลา่ของผูนั้น้ส ิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา บคุคลนี ้

เราเรยีกวา่ เป็นกายสกัข ีเรากลา่ววา่ ‘ภกิษุแมน้ีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไม่ 

ประมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุนีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ีถา้ท่าน 

ผูน้ีเ้มือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอจะพงึ 

ท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ จงึกลา่ว 

วา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ (๓) 

  ทา่นผูเ้ป็นทฏิฐปิตัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่แตอ่าสวะบางเหลา่ของผูนั้น้ส ิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา อนึง่ ธรรม 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

ทัง้หลายทีต่ถาคตประกาศแลว้ เป็นธรรมทีผู่นั้น้เห็นแจง้ดว้ยปัญญา ประพฤตดิแีลว้ 

บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นทฏิฐปัิตตะ เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความ 

ไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุนีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ีถา้ท่าน 

ผูน้ีเ้มือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอ จะพงึ 

ท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

จงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ (๔) 

  ทา่นผูเ้ป็นสทัธาวมิตุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่แตอ่าสวะบางเหลา่ของผูนั้น้ส ิน้ไป เพราะเห็นดว้ยปัญญา อนึง่ 

ความเชือ่ในตถาคตของผูนั้น้ตัง้มั่นแลว้ มรีากหยั่งลงมั่นคงแลว้ บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ 

เป็นสทัธาวมิตุ เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุแมน้ีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุนีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ี

ถา้ทา่นผูน้ีเ้มือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอ 

จะพงึท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผู ้

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’ จงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ (๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  ทา่นผูเ้ป็นธมัมานสุาร ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่แตอ่าสวะบางเหลา่ของผูนั้น้ส ิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา อนึง่ ธรรม 

ทัง้หลายทีต่ถาคตประกาศแลว้ควรเพือ่พนิจิโดยประมาณดว้ยปัญญาของผูนั้น้ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี(์อนิทรยีค์อืศรัทธา) วริยินิทรยี ์

(อนิทรยีค์อืวริยิะ) สตนิทรยี(์อนิทรยีค์อืสต)ิ สมาธนิทรยี(์อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

ปัญญนิทรยี(์อนิทรยีค์อืปัญญา) ยอ่มมแีกผู่นั้น้ บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นธัมมานุสารี 

เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุแมน้ีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุนีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ี

ถา้ทา่นผูน้ีเ้มือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอ 

จะพงึท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผู ้

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’ จงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ (๖) 

  ทา่นผูเ้ป็นสทัธานสุาร ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดส้มัผัสสนัตวโิมกข ์ซึง่ไมม่รีปูเพราะลว่งรปูฌาน 

ไดด้ว้ยกายอยู ่แตอ่าสวะบางเหลา่ของผูนั้น้ส ิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา อนึง่ ผูนั้น้ม ี

แตเ่พยีงความเชือ่ ความรักในตถาคต 

  อกีประการหนึง่ ธรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์

ปัญญนิทรยี ์ยอ่มมแีกผู่นั้น้ บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นสทัธานุสาร ีเรากลา่ววา่ 

‘ภกิษุแมน้ีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทของภกิษุนีเ้ชน่นีว้า่ ‘จะเป็นการด ี

ถา้ทา่นผูน้ีเ้มือ่ใชส้อยเสนาสนะทีส่มควร คบหากัลยาณมติร ปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอ 

จะพงึท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผู ้

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน’ จงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนีต้อ้งท ากจิทีค่วรท าดว้ยความไมป่ระมาท’ (๗) 

การด ารงอยูใ่นอรหตัตผล 

  [๑๘๓] ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่วการบรรลอุรหัตตผลดว้ยขัน้เดยีวเทา่นัน้ 

แตก่ารบรรลอุรหตัตผล ยอ่มมไีดด้ว้ยการบ าเพ็ญสกิขา๑โดยล าดับ ดว้ยการบ าเพ็ญ 

กริยิาโดยล าดับ ดว้ยการบ าเพ็ญปฏปิทาโดยล าดับ 

  การบรรลอุรหตัตผล ยอ่มมไีดด้ว้ยการบ าเพ็ญสกิขาโดยล าดบั ดว้ยการ 

บ าเพ็ญกริยิาโดยล าดบั ดว้ยการบ าเพ็ญปฏปิทาโดยล าดบั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรในศาสนานี ้เกดิศรัทธาแลว้ยอ่มเขา้ไปหา เมือ่เขา้ไปหายอ่ม 

น่ังใกล ้เมือ่น่ังใกลย้อ่มเงีย่โสตลงสดับ เงีย่โสตลงสดับแลว้ยอ่มฟังธรรม ครัน้ฟัง 

ธรรมแลว้ยอ่มทรงจ าไว ้ยอ่มพจิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไวแ้ลว้ เมือ่พจิารณา 

เนือ้ความอยู ่ธรรมทัง้หลายยอ่มควรเพง่พนิจิ เมือ่มกีารเพง่พนิจิธรรมอยู ่ฉันทะ 

ยอ่มเกดิ กลุบตุรนัน้เกดิฉันทะแลว้ ยอ่มอตุสาหะ ครัน้อตุสาหะแลว้ ยอ่มไตรต่รอง 

ครัน้ไตรต่รองแลว้ ยอ่มอทุศิกายและใจ เมือ่อทุศิกายและใจแลว้ ยอ่มท าใหแ้จง้ 

สจัจะอันยอดเยีย่ม๒ดว้ยนามกาย และเห็นแจม่แจง้สจัจะอันยอดเยีย่มนัน้ดว้ย 

ปัญญา๓ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๓๔ (ภัททาลสิตูร) หนา้ ๑๕๑ ในเลม่นี้ 

๒ สจัจะอนัยอดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึนพิพานสัจจะ (ม.ม.อ. ๒/๑๘๓/๑๔๒) 

๓ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมรรคปัญญา (ม.ม.อ. ๒/๑๘๓/๑๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

๑๐. กฏีาคริสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ศรัทธาไมม่ ีการเขา้ไปหา การน่ังใกล ้การเงีย่โสตลงสดับ 

การฟังธรรม การทรงจ าธรรม การพจิารณาเนือ้ความ ความเพง่พนิจิธรรม ฉันทะ 

อตุสาหะ การไตรต่รอง และการอทุศิกายและใจก็ไมม่ ีเธอทัง้หลายเป็นผูป้ฏบิัตพิลาด 

เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ โมฆบรุษุเหลา่นีไ้ดก้า้วออกไปจากธรรมวนัิยนีไ้กลเทา่ไร 

  [๑๘๔] ภกิษุทัง้หลาย ค าอธบิายสจัจะ ๔ ประการมอียู ่เมือ่ยกค าอธบิาย 

ดังกลา่วขึน้มาแสดง วญิญชูนพงึเขา้ใจเนือ้ความไดด้ว้ยปัญญาในไมช่า้ เราจักแสดง 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจักเขา้ใจถงึเนือ้ความได”้ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายเป็นคน 

เชน่ไร และผูเ้ขา้ใจถงึธรรมได ้เป็นคนเชน่ไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ศาสดาใดเป็นผูห้นักในอามสิ รับแต ่

อามสิอยู ่ขอ้งอยูด่ว้ยอามสิ แมศ้าสดานัน้ก็ยังไมต่อ่รองเลยวา่ ‘เมือ่ส ิง่เชน่นีพ้งึ 

มแีกเ่รา เราพงึท าสิง่นัน้ เมือ่ส ิง่เชน่นีไ้มพ่งึมแีกเ่รา เราก็ไมพ่งึท าสิง่นัน้’ ตถาคต 

ไมข่อ้งอยูด่ว้ยอามสิโดยประการทัง้ปวงจะสมควรกบัการตอ่รองหรอื สาวกผูม้ศีรัทธา 

ผูท้ าตามค าสัง่สอนของศาสดา ยอ่มมหีลักปฏบิัตวิา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นศาสดา 

เราเป็นสาวก พระผูม้พีระภาคทรงรู ้เราไมรู่’้ 

  ค าสอนของศาสดายอ่มงอกงามมโีอชาแกส่าวกผูม้ศีรัทธา ผูท้ าตามค าสัง่สอน 

ของศาสดา 

  สาวกผูม้ศีรัทธา ผูท้ าตามค าสัง่สอนของศาสดา ยอ่มมหีลักปฏบิัตวิา่ 

         ‘หนัง เอ็น และกระดกูจงเหอืดแหง้ไปเถดิ เนือ้และเลอืดในสรรีะของเรา จงเหอืดแหง้ 

ไปก็ตามท ีเมือ่เรายังไมบ่รรลผุลทีพ่งึบรรลดุว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความเพยีรของ 

บรุษุดว้ยความบากบั่นของบรุษุแลว้ จักไมห่ยดุความเพยีรนัน้๑’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๕/๖๑, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๙๖/๕๗๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๒. ภกิขวุรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย สาวกผูม้ศีรัทธา ผูท้ าตามค าสัง่สอนของศาสดา จะพงึหวงัได ้

ผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื (๑) อรหัตตผลในปัจจบุนั (๒) เมือ่มอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จะเป็นอนาคาม”ี 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

กฏีาคริสิตูรที ่๑๐ จบ 

ภกิขวุรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. จฬูราหโุลวาทสตูร  ๒. มหาราหโุลวาทสตูร 

   ๓. จฬูมาลงุกยสตูร   ๔. มหามาลงุกยสตูร 

   ๕. ภัททาลสิตูร   ๖. ลฏกุโิกปมสตูร 

   ๗. จาตมุสตูร    ๘. นฬกปานสตูร 

   ๙. โคลสิสานสิตูร   ๑๐. กฏีาคริสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร 

 

๓. ปรพิพาชกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยปรพิาชก 

 

๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วจัฉโคตร สตูรเล็ก 

  [๑๘๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ี

สมัยนัน้แล ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรอาศัยอยูใ่นอารามของปรพิาชกชือ่เอกบณุฑรกิ 

ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดม้พีระด ารวิา่ “ยังเชา้เกนิไปทีจ่ะ 

เทีย่วบณิฑบาตในกรงุเวสาล ีทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาวจัฉโคตรปรพิาชก จนถงึอาราม 

ของปรพิาชกชือ่เอกบณุฑรกิ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาวจัฉโคตรปรพิาชก ถงึอารามของ 

ปรพิาชกชือ่เอกบณุฑรกิ วจัฉโคตรปรพิาชกไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล 

ไดก้ราบทลูวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงเสด็จเขา้มาเถดิ ขอตอ้นรับเสด็จ นาน ๆ 

พระผูม้พีระภาคจะมเีวลาเสด็จมาถงึทีน่ี ้ขอเชญิพระผูม้พีระภาคประทับน่ังเถดิ อาสนะ 

นีป้ลูาดไวแ้ลว้” 

  พระผูม้พีระภาคไดป้ระทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ แมว้จัฉโคตรปรพิาชก 

ก็เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควร๑ทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ แลว้ไดก้ราบทลูวา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นสพัพัญญ ู

มปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง ทรงปฏญิญาญาณทัสสนะ๑ อยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เรา 

เดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะจะปรากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

ทา่นผูเ้จรญิ ชนทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นสพัพัญญ ูมปีกตเิห็นธรรม 

ทัง้ปวง ทรงปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เราเดนิอยู ่หยดุอยู ่

หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะจะปรากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ เป็นผูก้ลา่วตาม 

พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสแลว้ ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าอนัไมจ่รงิ 

และชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลละหรอื อนึง่ ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้ 

และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา จะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ชนทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดม 

เป็นสพัพัญญ’ู มปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง ทรงปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จวา่ 

‘เมือ่เราเดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะจะปรากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

ยังกลา่วไมต่รงกับค าทีเ่รากลา่วแลว้ และชือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าทีไ่มเ่ป็นจรงิ ไมม่จีรงิ” 

วชิชา ๓ 

  [๑๘๖] วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

จะอธบิายอยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตู ่

พระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จและชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลละหรอื อนึง่ ไมม่ ี

บา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ บคุคลผูอ้ธบิายวา่ ‘พระสมณโคดมเป็น 

ผูม้วีชิชา๒ ๓’ ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรงตามทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึความรูแ้ละความเห็นตรงตามความเป็นจรงิ อาจเรยีก มรรคญาณ ผลญาณ 

   สัพพัญญตุญาณ ปัจจเวกขณญาณ หรอืวปัิสสนาญาณก็ได ้(ท.ีส.ีอ. ๑/๒๓๔/๑๙๘) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล อนึง่ ไมม่เีลยทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  เมือ่ไรก็ตามทีเ่ราตอ้งการจะรู ้เรายอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๑ เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เราเพยีงตอ้งการจะรูเ้ทา่นัน้ เราก็เห็นหมูส่ตัวท์ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ 

ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

ฯลฯ๒ รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนีแ้ล 

  เราท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุติ๓ อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  วจัฉะ บคุคลผูอ้ธบิายวา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูม้วีชิชา ๓’ ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรง 

ตามทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ และชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหต ุ

สมผล อนึง่ ไมม่เีลยทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา จะเป็นเหตใุหถ้กู 

ต าหนไิด”้ 

ลทัธเิดยีรถยีว์า่งจากคณุความด ี

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ วจัฉโคตรปรพิาชกไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม คฤหัสถบ์างคน ผูย้ังละสงัโยชนข์องคฤหสัถ์๔ 

ไมไ่ด ้หลังจากตายแลว้ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้มอียูห่รอื” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒๘ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓๒ ในเลม่นี้ 

๔ สงัโยชนข์องคฤหสัถ ์ในทีน่ีห้มายถงึทรัพยส์มบัต ิบตุร ภรรยา ขา้ทาส บรวิาร และกามคณุ ๕ ประการ 

   อันเป็นเหตุผกูพันและรักใคร ่(ม.ม.อ. ๒/๑๘๖/๑๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ คฤหัสถท์ีย่ังละสงัโยชนข์องคฤหัสถไ์มไ่ด ้

หลังจากตายแลว้ยอ่มท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ไมม่เีลย” 

  “คฤหัสถบ์างคนยังละสงัโยชนข์องคฤหัสถไ์มไ่ด ้หลังจากตายแลว้ไปเกดิใน 

สวรรคม์อียูห่รอื ทา่นพระโคดม” 

  “คฤหัสถผ์ูย้ังละสงัโยชนข์องคฤหัสถไ์มไ่ด ้หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสวรรคนั์น้ 

มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน หรอื ๕๐๐ คนเทา่นัน้ 

ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

  “อาชวีกบางคนหลังจากตายแลว้ จะท าทีส่ดุแหง่ทกุข์๑ได ้มอียูห่รอื ทา่น 

พระโคดม” 

  “อาชวีกบางคน หลังจากตายแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ไมม่เีลย” 

  “อาชวีกบางคนหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสวรรค ์มอียูห่รอื ทา่นพระโคดม” 

  “จากภัทรกัปนีไ้ป ๙๑ กัปทีเ่ราระลกึได ้เราไมรู่จั้กอาชวีกคนอืน่ผูไ้ปเกดิใน 

สวรรค ์นอกจากอาชวีกเพยีงคนเดยีวผูเ้ป็นกรรมวาที๒ เป็นกริยิวาที๓” 

  “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นอยา่งนี ้ลัทธเิดยีรถยีก็์เป็นลัทธทิีว่า่งเปลา่จาก 

คณุความด ีโดยทีส่ดุแมแ้ตค่ณุความดทีีจ่ะใหไ้ปเกดิในสวรรค”์ 

  “อยา่งนัน้ วจัฉะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ลัทธเิดยีรถยีนั์น้เป็นลัทธทิีว่า่งเปลา่จาก 

คณุความด ีโดยทีส่ดุแมแ้ตค่ณุความดทีีจ่ะใหไ้ปเกดิในสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ วจัฉโคตรปรพิาชกมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูวจัฉโคตตสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่ดุแหง่ทกุข ์ในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัตตผล (ม.ม.อ. ๒/๑๘๖/๑๔๔) 

๒ กรรมวาท ีหมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่ สรรพสัตวม์กีรรมเป็นของตน ผูท้ ากรรมดยีอ่มไดรั้บผลด ีผูท้ ากรรมชั่ว 

   ยอ่มไดรั้บผลชัว่ 

๓ กริยิวาท ีหมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่ การกระท าทกุอยา่งมผีล เมือ่เหตดุผีลก็ตอ้งด ีเมือ่เหตชุัว่ผลก็ตอ้งชัว่ 

   ยอมรับผลกรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

 

๒. อคัควิจัฉโคตตสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงเร ือ่งไฟแกป่รพิาชกชือ่วจัฉโคตร 

ทฏิฐ ิ๑๐ ประการ 

  [๑๘๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ '‘ขา้แตท่า่นพระโคดม ทา่น 

พระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกเทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘โลกเทีย่ง 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกมทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘โลกมทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ชวีะ๑กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึวญิญาณอมตะ หรอือาตมัน (Soul) (อภ.ิปญฺจ.อ. ๑/๑/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ'' 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคต๑เกดิอกี นีเ้ทา่นัน้ 

จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไม ่

เกดิอกี๒ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

  “เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช๓่ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๒๒ (จูฬมาลงุกยสตูร) หนา้ ๑๓๓ ในเลม่นี ้

๒ ค าว่า เกดิอกีและไมเ่กดิอกี นี ้หมายถงึลัทธชิือ่เอกัจจสัสสตวาทะ เห็นวา่ อัตตาและโลกเทีย่งเป็น 

   บางอยา่ง (ม.ม.อ. ๒/๑๘๗/๑๔๕) และดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๓๘-๕๐/๑๖-๒๑ 

๓ ค าวา่ จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่นี ้หมายถงึลัทธชิือ่อมราวกิเขปวาทะ ความเห็นหลบเลีย่ง 

   ไมแ่น่นอน (ม.ม.อ. ๒/๑๘๗/๑๔๕) และดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๖๑-๖๖/๒๔-๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  “วจัฉะ เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะ 

วา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

  [๑๘๘] วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่ “เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกเทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘วจัฉะ เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘โลกเทีย่ง 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ 

‘โลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกมทีีส่ดุ 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ 

‘โลกมทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกไมม่ ี

ทีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘เราไมม่ทีฏิฐ ิ

อยา่งนัน้วา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ 

‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นคนละอยา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ 

เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจาก 

ตายแลว้ตถาคตเกดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ 

‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจาก 

ตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ 

‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจาก 

ตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ 

ตรัสตอบวา่ ‘เราไมม่ทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม ทา่นพระโคดมทรงม ี

ทฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ หรอื’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘วจัฉะ เราไมม่ทีฏิฐ ิ

อยา่งนัน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ทา่นพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรอื จงึไมท่รงยอมรับ 

ทฏิฐเิหลา่นี ้โดยประการทัง้ปวง เชน่นี”้ 

  [๑๘๙] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ทฏิฐวิา่ ‘โลกเทีย่ง’ นัน้ เป็น 

รกชฏัคอืทฏิฐ ิเป็นกันดารคอืทฏิฐ ิเป็นเสีย้นหนามคอืทฏิฐ ิเป็นความดิน้รนคอืทฏิฐ ิ

เป็นสงัโยชนค์อืทฏิฐ ิกอ่ใหเ้กดิความทกุข์๑ ความล าบาก ความคับแคน้ และความ 

เรา่รอ้น ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน ทฏิฐวิา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ ‘โลกมทีีส่ดุ’ ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความทกุข ์ในทีน่ีห้มายถงึทกุขท์ีเ่กดิจากกเิลส และทกุขท์ีเ่กดิจากผลของกรรมชัว่ (ม.ม.อ. ๒/๑๘๙/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

‘โลกไมม่ทีีส่ดุ’ ฯลฯ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ ฯลฯ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละ 

อยา่งกัน’ ฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี’ ฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ฯลฯ ทฏิฐวิา่ 

‘หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นัน้ เป็นรกชฏั 

คอืทฏิฐ ิเป็นกันดารคอืทฏิฐ ิเป็นเสีย้นหนามคอืทฏิฐ ิเป็นความดิน้รนคอืทฏิฐ ิเป็น 

สงัโยชนค์อืทฏิฐ ิกอ่ใหเ้กดิความทกุข ์ความล าบาก ความคับแคน้ และความ 

เรา่รอ้น ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน 

  วจัฉะ เราเห็นโทษนีจ้งึไมย่อมรับทฏิฐเิหลา่นัน้โดยประการทัง้ปวง อยา่งนี้” 

  “ทา่นพระโคดมทรงมทีฏิฐบิางอยา่งหรอืไม”่ 

  “วจัฉะ ค าวา่ ‘ทฏิฐ’ิ นัน้ ตถาคตก าจัดไดแ้ลว้ ตถาคตเห็นแลว้วา่ ‘รปูเป็น 

ดังนี ้ความเกดิแหง่รปูเป็นดังนี ้ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนาเป็นดังนี ้ความเกดิ 

แหง่เวทนาเป็นดังนี ้ความดับแหง่เวทนาเป็นดังนี ้สัญญาเป็นดังนี ้ความเกดิแหง่ 

สญัญาเป็นดังนี ้ความดับแหง่สญัญาเป็นดังนี้ สงัขารเป็นดังนี ้ความเกดิแหง่สงัขาร 

เป็นดังนี ้ความดับแหง่สงัขารเป็นดังนี ้วญิญาณเป็นดังนี ้ความเกดิแหง่วญิญาณ 

เป็นดังนี ้ความดับแหง่วญิญาณเป็นดังนี้’ เพราะฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘ตถาคต 

หลดุพน้แลว้ดว้ยความไมถ่อืมั่น เพราะความสิน้ไป เพราะความคลายไป เพราะ 

ความดับ เพราะความสละ เพราะความสละคนื เพราะความไมถ่อืมั่น อหังการ 

มมังการ และมานานุสยั๑ทัง้ปวง ทีเ่ขา้ใจแลว้ ย า่ยไีดแ้ลว้ทัง้หมด” 

ปญัหาเรือ่งความหลดุพน้ 

  [๑๙๐] วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภกิษุผูม้จีติ 

หลดุพน้แลว้อยา่งนี ้จะเกดิ ณ ทีไ่หน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ค าวา่ ‘เกดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้จะไมเ่กดิหรอื ทา่นพระโคดม”

 

เชงิอรรถ : 

๑ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิมมงัการ หมายถงึตัณหา มานานสุยั หมายถงึมานะ (ม.ม.อ. ๒/๑๘๙/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  “ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้เกดิและไมเ่กดิหรอื ทา่นพระโคดม” 

  “ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื ทา่น 

พระโคดม” 

  “ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ น ามาใชไ้มไ่ด”้ 

  “เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดงันีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม ภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้ 

อยา่งนี ้จะเกดิ ณ ทีไ่หน’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘ค าวา่ ‘เกดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด’้ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้จะไมเ่กดิหรอื ทา่นพระ- 

โคดม’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด’้ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้เกดิและไมเ่กดิหรอื ทา่น 

พระโคดม’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด’้ 

  เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามดังนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ ภกิษุนัน้จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื ทา่นพระโคดม’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกี 

ก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ น ามาใชไ้มไ่ด’้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ในขอ้นี ้ขา้พระองคไ์มรู่แ้ลว้ ในขอ้นี ้ขา้พระองคห์ลง 

ไปแลว้ ความเลือ่มใสซึง่มอียูบ่า้งจากการสนทนาปราศรัยกับทา่นพระโคดมใน 

ตอนแรก บัดนีไ้ดห้มดสิน้ไปแลว้” 

  “วจัฉะ ควรแลว้ทีท่า่นจะไมรู่ ้ควรแลว้ทีท่า่นจะหลง เพราะวา่ธรรมนี้๑ลกึซึง้ 

เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไมใ่ชธ่รรมทีจ่ะหยั่งถงึไดด้ว้ยความตรกึ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมนี ้ในทีน่ีห้มายถงึธรรมคอืปัจจยาการ ๑๒ ประการ [คอื 

  (๑) อวชิชา ความไมรู่ใ้นอรยิสัจจ ์ (๒) สังขาร สภาพทีป่รงุแตง่ 

  (๓) วญิญาณ ความรูแ้จง้อารมณ์  (๔) นามรปู เวทนา สัญญา เจตนา ผัสส มนสกิาร + รปู 

  (๕) สฬายตนะ อายตนะภายใน ๖  (๖) ผัสสะ ความกระทบ (สัมผัส ๖) 

  (๗) เวทนา ความเสวยอารมณ์  (๘) ตัณหา ความทะยานอยาก (ตัณหา ๖) 

  (๙) อปาทาน ความยดึมั่น (อปุาทาน)  (๑๐) ภพ ภาวะทีด่ ารงชวีติ 

  (๑๑) ชาต ิความเกดิ   (๑๒) ชรา มรณะ ความแกแ่ละความตาย]  

  (ม.ม.อ. ๒/๑๙๐/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

ละเอยีด เฉพาะบัณฑติจงึจะรูไ้ด ้ธรรมนัน้ผูม้คีวามเห็นเป็นอยา่งอืน่ มคีวามพอใจ 

เป็นอยา่งอืน่ มคีวามชอบใจเป็นอยา่งอืน่ มคีวามเพยีรในทางอืน่ อยูใ่นส านักของ 

อาจารยอ์ืน่ รูไ้ดย้าก 

  [๑๙๑] วจัฉะ เอาเถดิ เราจะยอ้นถามทา่นในขอ้นี ้ทา่นเห็นควรอยา่งไร 

ก็พงึตอบอยา่งนัน้ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้ไฟลกุโพลงอยูต่อ่หนา้ทา่น 

ทา่นรูไ้ดไ้หมวา่ ‘ไฟนีก้ าลังลกุโพลงตอ่หนา้เรา” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ถา้ไฟลกุโพลงตอ่หนา้ขา้พระองค ์ขา้พระองคก็์รูไ้ดว้า่ 

‘ไฟนีล้กุโพลงอยูต่อ่หนา้ขา้พระองค”์ 

  “ถา้ใคร ๆ จะพงึถามทา่นอยา่งนีว้า่ ‘ไฟทีล่กุโพลงอยูต่อ่หนา้ทา่นนี ้อาศัยอะไร 

จงึลกุโพลง’ ทา่นถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ จะพงึตอบอยา่งไร” 

  “ถา้ใคร ๆ ถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ไฟทีล่กุโพลงอยูต่อ่หนา้ทา่นนี ้อาศัยอะไร 

จงึลกุโพลง’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนีแ้ลว้ ก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘ไฟทีล่กุโพลงอยู ่

ตอ่หนา้ขา้พระองคน์ี ้อาศยัเชือ้คอืหญา้และไมจ้งึลกุโพลง ทา่นพระโคดม” 

  “ถา้ไฟนัน้จะพงึดับไปตอ่หนา้ทา่น ทา่นรูไ้ดไ้หมวา่ ‘ไฟนีด้ับไปตอ่หนา้ทา่นแลว้” 

  “ถา้ไฟนัน้จะพงึดับไปตอ่หนา้ขา้พระองค ์ขา้พระองคก็์รูไ้ดว้า่ ‘ไฟนีด้ับไปตอ่หนา้ 

ขา้พระองคแ์ลว้ ทา่นพระโคดม” 

  “วจัฉะ ถา้ใคร ๆ จะพงึถามทา่นวา่ ‘ไฟทีด่ับไปแลว้ตอ่หนา้ทา่นนัน้ ดับจาก 

ทศินีแ้ลว้ไปยังทศิไหน คอื ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิใต ้หรอื ทศิเหนอื’ 

ทา่นถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จะพงึตอบอยา่งไร” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ไมค่วรถามเชน่นัน้ เพราะไฟอาศัยเชือ้คอืหญา้และไมจ้งึ 

ลกุโพลง แตเ่พราะเชือ้นัน้ถกูไฟเผามอดไหมแ้ละเพราะไมม่ขีองอืน่เป็นเชือ้ ไฟนัน้จงึ 

นับไดว้า่ไมม่เีชือ้ ดับสนทิแลว้” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  [๑๙๒] “วจัฉะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน บคุคลเมือ่บัญญัตติถาคต๑ พงึบัญญัต ิ

ดว้ยรปูใด รปูนัน้ตถาคต๒ละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัราก 

ถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคตพน้แลว้จากการ 

เรยีกวา่รปู มคีณุอันลกึล ้า อันใคร ๆ ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก เปรยีบเหมอืน 

มหาสมทุร ค าวา่ ‘เกดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘เกดิ 

และไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็น ามา 

ใชไ้มไ่ด ้

  บคุคลเมือ่บัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยเวทนาใด เวทนานัน้ ตถาคตละ 

ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคตพน้แลว้จากการเรยีกวา่เวทนา มคีณุอันลกึล ้า 

อันใคร ๆ ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร ค าวา่ ‘เกดิ’ 

น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใช ้

ไมไ่ด ้ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็น ามาใชไ้มไ่ด ้

  บคุคลเมือ่บัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยสญัญาใด สญัญานัน้ ตถาคต 

ละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่ 

พืน้ทีท่ าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคตพน้แลว้จากการเรยีกวา่สญัญา มคีณุอัน 

ลกึล ้าอันใคร ๆ ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร ค าวา่ 

‘เกดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใช ้

ไมไ่ด ้ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็น ามาใชไ้มไ่ด ้

  บคุคลเมือ่บัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยสงัขารใด สงัขารนัน้ ตถาคตละ 

ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที่ 

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคตพน้แลว้จากการเรยีกวา่สงัขาร มคีณุอันลกึล ้า 

อันใคร ๆ ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร ค าวา่ ‘เกดิ’ 

น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้

ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็น ามาใชไ้มไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๒๒ (จูฬมาลงุกยสตูร) หนา้ ๑๓๓ ในเลม่นี ้

๒ ค าว่า ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสหมายถงึพระองคเ์อง แทนค าว่า “เรา” (อตุตมบรุษุ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

  บคุคลเมือ่บัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยวญิญาณใด วญิญาณนัน้ ตถาคตละ 

ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที่ 

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคตพน้แลว้จากการเรยีกวา่วญิญาณ มคีณุอันลกึล ้า 

อันใคร ๆ ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร ค าวา่ ‘เกดิ’ 

น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘ไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้ค าวา่ ‘เกดิและไมเ่กดิ’ น ามาใชไ้มไ่ด ้

ค าวา่ ‘จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็น ามาใชไ้มไ่ด”้ 

วจัฉโคตรปรพิาชกถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ วจัฉโคตรปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ตน้สาละใหญ ่ในทีใ่กลบ้า้นหรอืนคิม กิง่ ใบ เปลอืก 

สะเก็ด และกระพี ้ของตน้สาละใหญนั่น้ จะหลดุ รว่ง กระเทาะไป เพราะเป็นของ 

ไมเ่ทีย่ง สมัยตอ่มา ตน้สาละใหญนั่น้ ก็ไรก้ ิง่ ใบ เปลอืก สะเก็ด และกระพี ้คงอยู ่

แตแ่กน่ลว้น ๆ แมฉั้นใด ปาพจน์๑ของทา่นพระโคดมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ปราศจาก 

กิง่ ใบ เปลอืก สะเก็ด และกระพี ้คงอยูแ่ตค่ าอันเป็นแกน่๒ลว้น ๆ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรม 

แจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

อคัควิจัฉโคตตสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปาพจน ์หมายถงึค าเป็นประธานคอืพระธรรมวนัิย ไดแ้ก่ พระวนัิยปิฎก พระสตุตันตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก 

   รวมเป็นธรรมขันธไ์ด ้๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ์(ท.ีม.อ. ๒/๒๑๖/๑๙๘-๑๙๙, สารตฺถ.ฏกีา ๑/๔๐) 

๒ คงอยูแ่ตค่ าอนัเป็นแกน่ ในทีน่ีห้มายถงึคงอยูแ่ต่แกน่คอืโลกตุตรธรรม (ม.ม.อ. ๒/๑๙๒/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วจัฉโคตร สตูรใหญ ่

เร ือ่งกศุลธรรมและอกศุลธรรม 

  [๑๙๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้พระองคเ์คยสนทนากบัทา่นพระโคดมเป็นเวลานานมาแลว้ ขอประทาน 

วโรกาส ขอทา่นพระโคดมโปรดแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกศุลและเป็นอกศุลแกข่า้พระองค ์

โดยยอ่เถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เราจะแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกศุลและเป็นอกศุล 

แกท่า่นโดยยอ่ก็ได ้เราจะแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกศุลและเป็นอกศุลแกท่า่นโดยพสิดาร 

ก็ได ้แตเ่ราจักแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกศุลและเป็นอกศุลแกท่า่นโดยยอ่ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  วจัฉโคตรปรพิาชก ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๑๙๔] “วจัฉะ โลภะเป็นอกศุล อโลภะเป็นกศุล โทสะเป็นอกศุล อโทสะเป็น 

กศุล โมหะเป็นอกศุล อโมหะเป็นกศุล รวมความวา่ ธรรมทีเ่ป็นอกศุลม ี๓ ประการ 

ธรรมทีเ่ป็นกศุลม ี๓ ประการ 

  ปาณาตบิาต(การฆา่สตัว)์ เป็นอกศุล ปาณาตปิาตา เวรมณี(การงดเวน้จากการ 

ฆา่สตัว)์ เป็นกศุล 

  อทนินาทาน(การลักทรัพย)์ เป็นอกศุล อทนินาทานา เวรมณี(การงดเวน้จาก 

การลักทรัพย)์ เป็นกศุล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

  กาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤตผิดิในกาม) เป็นอกศุล กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี 

(การงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม) เป็นกศุล 

  มสุาวาท(การพดูเท็จ) เป็นอกศุล มสุาวาทา เวรมณี(การงดเวน้จากการ 

พดูเท็จ) เป็นกศุล 

  ปิสณุาวาจา(การพดูสอ่เสยีด) เป็นอกศุล ปิสณุาย วาจาย เวรมณี(การงดเวน้ 

จากการพดูสอ่เสยีด) เป็นกศุล 

  ผรสุวาจา(การพดูค าหยาบ) เป็นอกศุล ผรสุาย วาจาย เวรมณี(การงดเวน้ 

จากการพดูค าหยาบ) เป็นกศุล 

  สมัผัปปลาปะ(การพดูเพอ้เจอ้) เป็นอกศุล สมัผัปปลาปา เวรมณี(การงดเวน้ 

จากการพดูเพอ้เจอ้) เป็นกศุล 

  อภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่) เป็นอกศุล อนภชิฌา(ความไม ่

เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่) เป็นกศุล 

  พยาบาท(ความคดิรา้ย) เป็นอกศุล อพยาบาท(ความไมค่ดิรา้ย) เป็นกศุล 

  มจิฉาทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) เป็นอกศุล สมัมาทฏิฐ(ิความเห็นชอบ) เป็นกศุล 

  รวมความวา่ ธรรมทีเ่ป็นอกศุลม ี๑๐ ประการ ธรรมทีเ่ป็นกศุลม ี๑๐ ประการ 

  วจัฉะ เพราะภกิษุละตัณหาไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้จงึเป็นอรหันตขณีาสพ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า๑เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๒ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

 

พทุธบรษิทัผูท้ าใหแ้จง้วมิตุต ิ

  [๑๙๕] วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่ “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ภกิษุแมร้ปู 

หนึง่ผูเ้ป็นสาวกของทา่นพระโคดม ผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุติ๑ อนัไมม่ ี

อาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรา ผูท้ าให ้

แจง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ รปู ๒๐๐ รปู ๓๐๐ รปู ๔๐๐ รปู ๕๐๐ รูป 

ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

  “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ยกเวน้ภกิษุ ภกิษุณีแมร้ปูหนึง่ผูเ้ป็นสาวกิาของทา่น 

พระโคดม ผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน มอียูห่รอื” 

  “ภกิษุณีทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน มใิช ่

มเีพยีง ๑๐๐ รปู ๒๐๐ รปู ๓๐๐ รปู ๔๐๐ รปู ๕๐๐ รูป ความจรงิแลว้มอียู ่

จ านวนมากทเีดยีว” 

  “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ยกเวน้ภกิษุทัง้หลาย ยกเวน้ภกิษุณีทัง้หลาย อบุาสก 

แมค้นหนึง่ผูเ้ป็นสาวกของทา่นพระโคดม ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่น 

พรหมจาร ีเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จะปรนิพิพาน 

ในภพนัน้ ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกี มอียูห่รอื” 

  “อบุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่น 

พรหมจาร ีเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จะปรนิพิพาน 

ในภพนัน้ ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกี มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน 

๔๐๐ คน ๕๐๐ คน ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒๘ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

  “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ยกเวน้ภกิษุทัง้หลาย ยกเวน้ภกิษุณีทัง้หลาย ยกเวน้ 

อบุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ีอบุาสกแมค้นหนึง่ 

ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ท าตามค าสัง่สอน ท าถกูตามโอวาท 

หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลกั 

ค าสอนของพระศาสดา มอียูห่รอื” 

  “อบุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม 

ท าตามค าสัง่สอน ท าถกูตามโอวาท หมดความสงสัย ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวาม 

แกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลักค าสอนของพระศาสดา มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ คน 

๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐ คน ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

  “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ยกเวน้ภกิษุทัง้หลาย ยกเวน้ภกิษุณีทัง้หลาย ยกเวน้ 

อบุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ียกเวน้อบุาสก 

ทัง้หลายผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม อบุาสกิาแมค้นหนึง่ผูเ้ป็นสาวกิา 

ของทา่นพระโคดม ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจารณีิ เป็น 

โอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จะปรนิพิพานในภพนัน้ 

ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกี มอียูห่รอื” 

  “อบุาสกิาทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็น 

เพือ่นพรหมจารณีิ เป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

จะปรนิพิพานในภพนัน้ ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกี มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน 

๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐ คน ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

  “ยกเวน้ทา่นพระโคดม ยกเวน้ภกิษุทัง้หลาย ยกเวน้ภกิษุณีทัง้หลาย ยกเวน้ 

อบุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ียกเวน้อบุาสก 

ทัง้หลายผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ยกเวน้พวกอบุาสกิาผูเ้ป็น 

คฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจารณีิ อบุาสกิาแมค้นหนึง่ผูเ้ป็นสาวกิา 

ของทา่นพระโคดมผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ท าตามค าสัง่สอน 

ท าถกูตามโอวาท หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้ง 

เชือ่ใครอกี ในหลักค าสอนของพระศาสดาของตน มอียูห่รอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

  “วจัฉะ อบุาสกิาทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

บรโิภคกาม ท าตามค าสัง่สอน ท าถกูตามโอวาท หมดความสงสยั ไมม่คี าถาม 

ใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลักค าสอนของพระศาสดา มใิชม่เีพยีง 

๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐ คน ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมาก 

ทเีดยีว” 

การบ าเพ็ญธรรมใหบ้รบิรูณ์ 

  [๑๙๖] วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถาม(ตอ่ไป)วา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ถา้ทา่น 

พระโคดมเทา่นัน้ไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ แตพ่วกภกิษุจักไมไ่ดบ้ าเพ็ญให ้

บรบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะไมบ่รบิรูณ์เชน่นี ้แตเ่พราะทา่นพระโคดม 

ทรงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ และพวกภกิษุก็บ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรย ์

นีจ้งึบรบิรูณ์ไดเ้ชน่นี ้

  ถา้ทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ และพวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญให ้

บรบิรูณ์ แตพ่วกภกิษุณีไมไ่ดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะ 

ไมบ่รบิรูณ์เชน่นี ้แตเ่พราะทา่นพระโคดมทรงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ และพวกภกิษุ 

ก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ทัง้พวกภกิษุณีก็บ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรย ์

นีจ้งึบรบิรูณ์ไดเ้ชน่นี ้

  ถา้ทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ 

และทัง้พวกภกิษุณีก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ แตพ่วกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

เป็นเพือ่นพรหมจาร ีไมบ่ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะไมบ่รบิรูณ์ 

เชน่นี ้แตเ่พราะทา่นพระโคดมไดบ้ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญให ้

บรบิรูณ์ พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

เป็นเพือ่นพรหมจาร ีก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีจ้งึบรบิรูณ์ได ้

เชน่นี ้

  ถา้ทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ 

พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

เป็นเพือ่นพรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ แตพ่วกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาว 

หม่ขาว บรโิภคกาม ไมไ่ดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะไม่ 

บรบิรูณ์เชน่นี ้แตเ่พราะทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุ 

ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์

นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกผูเ้ป็น 

คฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกามก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรย ์

นีจ้งึบรบิรูณ์ไดเ้ชน่นี ้

  ถา้ทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ 

พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถนุ่์งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่น 

พรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

บรโิภคกาม ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ แตพ่วกอบุาสกิาผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

เป็นเพือ่นพรหมจารณีิ ไมไ่ดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะ 

ไมบ่รบิรูณ์เชน่นี ้แตเ่พราะทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุ 

ไดบ้ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสก 

ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสก 

ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกิา 

ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจารณีิ ก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ 

พรหมจรรยน์ีจ้งึบรบิรูณ์ไดเ้ชน่นี ้

  ถา้ทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ 

พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่น 

พรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม 

ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกิาผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่น 

พรหมจารณีิ ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ แตพ่วกอบุาสกิาผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว 

บรโิภคกาม ไมไ่ดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ พรหมจรรยน์ีอ้าจจะไมบ่รบิรูณ์ 

เชน่นี ้

  แตเ่พราะทา่นพระโคดมไดท้รงบ าเพ็ญธรรมนีใ้หบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุไดบ้ าเพ็ญ 

ใหบ้รบิรูณ์ พวกภกิษุณีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

หม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจาร ีไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอุบาสกผูเ้ป็นคฤหัสถ ์

นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ พวกอบุาสกิาผูเ้ป็นคฤหัสถ ์

นุ่งขาวหม่ขาว เป็นเพือ่นพรหมจารณีิ ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ และพวกอบุาสกิา 

ผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม ก็ไดบ้ าเพ็ญใหบ้รบิรูณ์ ดว้ยเหตนัุน้ 

พรหมจรรยน์ีจ้งึบรบิรูณ์ไดเ้ชน่นี ้

วจัฉโคตรปรพิาชกขอบรรพชา 

  [๑๙๗] ขา้แตท่า่นพระโคดม แมน่ ้าคงคามแีตจ่ะไหลหลั่งลน้ไปสูม่หาสมทุร 

รวมกันอยูใ่นมหาสมทุร แมฉั้นใด บรษัิทของทา่นพระโคดมซึง่มทัีง้คฤหัสถแ์ละ 

บรรพชติก็ฉันนัน้เหมอืนกนั มแีตมุ่ง่ไป กา้วไป และด าเนนิไปสูน่พิพาน บรรล ุ

นพิพานอยู ่ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของทา่นพระโคดมเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะบรรพชา 

อปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส๑ ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนลว่งไปแลว้ 

เมือ่ภกิษุทัง้หลายเต็มใจจงึจะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุได ้อนึง่ ในเรือ่งนี้ เราค านงึ 

ถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลดว้ย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หากผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะบรรพชาอปุสมบท 

ในพระธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนลว่งไปแลว้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๒ (กกุกรุวตกิสตูร) หนา้ ๘๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

เมือ่ภกิษุทัง้หลายพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ ขา้พระองคจั์กขออยูป่รวิาส 

๔ ปี หลังจาก ๔ ปีลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุทัง้หลายพอใจก็จงใหบ้รรพชาอปุสมบท 

เป็นภกิษุเถดิ” 

  วจัฉโคตรปรพิาชกไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

สมถวปิสัสนา 

  ทา่นพระวจัฉโคตรอปุสมบทแลว้ไมน่าน คอือปุสมบทไดก้ึง่เดอืน ก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ผล ๓ เบือ้งต า่มปีระมาณเทา่ใดซึง่บคุคลจะพงึบรรลดุว้ย 

ญาณของพระเสขะ และดว้ยวชิชาของพระเสขะ๑ ผลนัน้ทัง้หมดขา้พระองคบ์รรลแุลว้ 

ขอพระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมทีย่ ิง่ข ึน้ไปแกข่า้พระองคเ์ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงเจรญิธรรม ๒ ประการ คอื 

(๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา ใหย้ิง่ข ึน้ไปเถดิ ธรรม ๒ ประการ คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา 

นีซ้ ึง่เธอเจรญิใหย้ิง่ข ึน้ไปแลว้ จักเป็นไปเพือ่รูแ้จง้ธรรมธาตหุลายประการ 

อภญิญา ๖ 

  [๑๙๘] วจัฉะ เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราควรบรรลอุทิธวิธิญาณแสดงฤทธิไ์ด ้

หลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้

แสดงใหป้รากฏ หรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืน 

ไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้า 

ไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้

ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์อันมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจ 

ทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได’้

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชาของพระเสขะ ในทีน่ีห้มายถงึสามัญญผล ๓ เบือ้งต ่า [คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล และ 

   อนาคามผิล] 

  อกีนัยหนึง่ หมายถงึมรรคปัญญาอันถงึลักษณะของพระเสขะ (ม.ม.อ. ๒/๑๙๗/๑๔๘, ม.ม.ฏกีา 

    ๑๙๗/๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

  เมือ่มเีหตุ๑อยู ่เธอก็จักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในอทิธวิธิญาณแสดงฤทธิไ์ด ้

หลายอยา่งนัน้ไดแ้น่ (๑) 

  เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราควรไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีง 

มนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย’์ 

  เมือ่มเีหตอุยู ่เธอจักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในทพิพโสตธาตไุดแ้น่ (๒) 

  เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราพงึก าหนดรูจ้ติของสตัว ์และบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน คอื 

  จติมรีาคะก็รูว้า่ ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

  จติมโีทสะก็รูว้า่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโทสะ’ 

  จติมโีมหะก็รูว้า่ ‘จติมโีมหะ’ หรอืจติปราศจากโมหะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโมหะ’ 

  จติหดหูก็่รูว้า่ ‘จติหดหู’่ หรอืจติฟุ้งซา่นก็รูว้า่ ‘จติฟุ้งซา่น’ 

  จติเป็นมหัคคตะ๒(จติถงึความเป็นใหญ)่ก็รูว้า่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ หรอืจติไม ่

เป็นมหัคคตะก็รูว้า่ ‘จติไมเ่ป็นมหัคคตะ’ 

  จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ 

‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ 

  จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ หรอืจติไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ 

  จติหลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติหลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

  เมือ่มเีหตอุยู ่เธอก็จักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในเจโตปรยิญาณนัน้ไดแ้น่ (๓) 

  เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราควรระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ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 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหต ุในทีน่ีห้มายถงึอภญิญา ฌานทีม่อีภญิญาเป็นฐาน พระอรหัต หรอืการเห็นแจง้พระอรหัต (ม.ม.อ. 

   ๒/๑๙๘/๑๔๙) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๐ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัป 

และววิฏัฏกัป๑เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ 

แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุขแ์ละ 

มอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี’้ 

  เมือ่มเีหตอุยู ่เธอจักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในปพุเพนวิาสานุสสตญิาณนัน้ 

ไดแ้น่ (๔) 

  เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราควรเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และ 

ชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดั 

ถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๒ แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค’์ เราเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไป 

ตามกรรมอยา่งนีแ้ล’ 

  เมือ่มเีหตอุยู ่เธอจักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในจตุปูปาตญาณนัน้ไดแ้น่ (๕) 

  วจัฉะ เธออาจจะหวงัวา่ ‘เราควรท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

  เมือ่มเีหตอุยู ่เธอจักบรรลคุวามเป็นผูส้ามารถในอาสวกัขยญาณนัน้ไดแ้น่” (๖) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๓. มหาวจัฉโคตตสตูร 

  [๑๙๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระวัจฉโคตรชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้หลกีออกไปอยู่ 

คนเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก ไดท้ าใหแ้จง้ 

ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ไดรู้ช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๑’ 

  ทา่นพระวจัฉโคตรไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่บรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  [๒๐๐] สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากพากันไปเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ทา่นพระ 

วจัฉโคตรไดเ้ห็นภกิษุเหลา่นัน้ก าลังเดนิมาแตไ่กล จงึเขา้ไปหาภกิษุเหล่านัน้จนถงึ 

ทีอ่ยู ่แลว้ถามวา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พวกทา่นก าลังจะไปไหนกัน” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพวกเราจะไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค” 

  ทา่นพระวจัฉโคตรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ขอพวกทา่นจง 

ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และจงกราบทลูอยา่งนี ้

ตามค าของกระผมวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุชือ่วจัฉโคตรขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และขอกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พระ 

องคไ์ดป้รนนบิัต ิ๒พระผูม้พีระภาคแลว้ ขา้พระองคไ์ดป้รนนบิัตพิระสคุตแลว้” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระวจัฉโคตร 

ขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และขอใหก้ราบทลู 

อยา่งนีว้า่ ‘ขา้พระองคไ์ดป้รนนบิัตพิระผูม้พีระภาคแลว้ ขา้พระองคไ์ดป้รนนบิัต ิ

พระสคุตแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๖ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ขา้พระองคไ์ดป้รนนบิตั ิในทีน่ีห้มายถงึพระเถระพยากรณ์อรหัตตผลโดยสังเขป เพราะผูเ้ป็นพระขณีาสพ 

   ชือ่ว่าไดป้รนนบัิตพิระผูม้พีระภาคแลว้ (ม.ม.อ. ๒/๒๐๐/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราก าหนดรูจ้ติของภกิษุชือ่วจัฉ- 

โคตรดว้ยจติของเรากอ่นแลว้วา่ ‘ภกิษุชือ่วจัฉโคตรเป็นผูม้วีชิชา ๓ มฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมาก’ แมเ้ทวดาทัง้หลายก็บอกเนือ้ความนีแ้กเ่ราแลว้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ภกิษุชือ่วจัฉโคตรเป็นผูม้วีชิชา ๓ มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาวจัฉโคตตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทฆีนขสูตร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่ทฆีนขะ 

  [๒๐๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ถ ้าสกูรขาตา ทีภ่เูขาคชิฌกฏู เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่ทฆีนขะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิ ขา้พระองคม์วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ แมท้ฏิฐขิองทา่นทีว่า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไม ่

เป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ นัน้ ก็ไมน่่าเป็นทีพ่อใจแกท่า่นดว้ย” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคก็์ยังพอใจทฏิฐนัิน้วา่ ‘แมค้ ากลา่วนัน้ก็จะพงึเป็น 

เชน่นัน้ แมค้ ากลา่วนัน้ก็จะพงึเป็นเชน่นัน้” 

  “อัคคเิวสสนะ คนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมค้ ากลา่วนัน้ก็จะพงึเป็นเชน่นัน้ 

แมค้ ากลา่วนัน้ก็จะพงึเป็นเชน่นัน้’ ในโลกนี ้คนเหลา่นัน้ละทฏิฐนัิน้ไมไ่ด ้และยังยดึ 

ถอืทฏิฐอิืน่อยู ่คนเหลา่นัน้มจี านวนมากกวา่คนทีล่ะได ้

  คนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมค้ ากลา่วนัน้ก็จะพงึเป็นเชน่นัน้ แมค้ ากลา่วนัน้ 

ก็จะพงึเป็นเชน่นัน้’ ในโลกนี ้คนเหลา่นัน้ละทฏิฐนัิน้ได ้และไมย่ดึถอืทฏิฐอิืน่ คนเหลา่นัน้ 

มจี านวนนอ้ยกวา่คนทีล่ะไมไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

 

ทฏิฐเิป็นเหตใุหเ้กดิววิาท 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงเป็นที ่

พอใจแกเ่รา’ 

  มสีมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไม ่

เป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

  มสีมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บางสิง่เป็นที ่

พอใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

  บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘สิง่ทัง้ปวงเป็นทีพ่อใจแกเ่รา‘นัน้ อยูใ่กลค้วามก าหนัด ใกลก้เิลสเครือ่งผกูสตัวไ์ว ้

ใกลก้เิลสเป็นเหตเุพลดิเพลนิ ใกลก้เิลสเป็นเหตเุกาะตดิ ใกลก้เิลสเป็นเหตยุดึมั่น 

  อัคคเิวสสนะ บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ นัน้ อยูใ่กลค้วามไมก่ าหนัด ใกลธ้รรม 

เป็นเครือ่งเปลือ้งสตัว ์ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตเุพลดิเพลนิ ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหต ุ

เกาะตดิ ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตยุดึมั่น” 

  [๒๐๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทฆีนขปรพิาชกไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดมยกยอ่งทฏิฐขิองขา้พระองคห์รอื ทา่นพระโคดม 

ยกยอ่งทฏิฐขิองขา้พระองคห์รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณ- 

พราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บางสิง่เป็นทีพ่อใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็น 

ทีพ่อใจแกเ่รา’ นัน้ สว่นทีเ่ห็นวา่เป็นทีพ่อใจ อยูใ่กลค้วามก าหนัด ใกลก้เิลสเป็น 

เครือ่งผกูสตัวไ์ว ้ใกลก้เิลสเป็นเหตเุพลดิเพลนิ ใกลก้เิลสเป็นเหตเุกาะตดิ ใกลก้เิลส 

เป็นเหตยุดึมั่น สว่นทีเ่ห็นวา่ไมเ่ป็นทีพ่อใจ อยูใ่กลค้วามไมก่ าหนัด ใกลธ้รรม 

เป็นเครือ่งเปลือ้งสตัว ์ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตเุพลดิเพลนิ ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหต ุ

เกาะตดิ ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตยุดึมั่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

  บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘สิง่ทัง้ปวงเป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ นัน้ วญิญชูนยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘ถา้เราจะ 

ยดึมั่น ถอืมั่นทฏิฐขิองเราวา่ ‘สิง่ทัง้ปวงเป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ แลว้ยนืยันอยา่ง 

แข็งขนัวา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราก็จะพงึถอืผดิจากสมณพราหมณ์ 

๒ พวกนี ้คอื 

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวง 

       ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บางสิง่เป็น 

       ทีพ่อใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

  เมือ่เราถอืผดิจากสมณพราหมณ์ ๒ พวกนี ้ก็จะมกีารทุม่เถยีงกัน เมือ่ม ี

การทุม่เถยีงกัน ก็จะมกีารท าลายกัน เมือ่มกีารท าลายกัน ก็จะมกีารเบยีดเบยีนกัน 

วญิญชูนนัน้เมือ่พจิารณาเห็นการถอืผดิกัน การทุม่เถยีงกัน การท าลายกัน และการ 

เบยีดเบยีนกันในตน จงึละทฏิฐนัิน้ และไมย่ดึถอืทฏิฐอิืน่ การละ การสลดัทิง้ทฏิฐ ิ

เหลา่นัน้ ยอ่มมไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  [๒๐๓] อัคคเิวสสนะ บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ วญิญชูนยอ่มพจิารณาเห็น 

ดังนีว้า่ ‘ถา้เรายดึมั่นถอืมัน่ทฏิฐขิองเราวา่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ แลว้ยนืยัน 

อยา่งแข็งขนัวา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราก็จะพงึถอืผดิจากสมณพราหมณ์ 

๒ พวกนี ้คอื 

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวง 

       เป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บางสิง่เป็น 

       ทีพ่อใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

  เมือ่เราถอืผดิจากสมณพราหมณ์ ๒ พวกนี ้ก็จะมกีารทุม่เถยีงกัน เมือ่มกีาร 

ทุม่เถยีงกัน ก็จะมกีารท าลายกัน เมือ่มกีารท าลายกัน ก็จะมกีารเบยีดเบยีนกนั 

วญิญชูนนัน้เมือ่พจิารณาเห็นการถอืผดิกัน การทุม่เถยีงกัน การท าลายกัน และการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

เบยีดเบยีนกันในตน จงึละทฏิฐนัิน้ และไมย่ดึถอืทฏิฐอิืน่ การละ การสลดัทิง้ทฏิฐ ิ

เหลา่นัน้ ยอ่มมไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  [๒๐๔] อัคคเิวสสนะ บรรดาทฏิฐเิหลา่นัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บางสิง่เป็นทีพ่อใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ นัน้ 

วญิญชูนยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘ถา้เรายดึมั่นถอืมั่นทฏิฐขิองเราวา่ ‘บางสิง่เป็น 

ทีพ่อใจแกเ่รา บางสิง่ไมเ่ป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ แลว้ยนืยันอยา่งแข็งขนัวา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เราก็จะพงึถอืผดิจากสมณพราหมณ์ ๒ พวกนี ้คอื 

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวง 

       เป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไม ่

       เป็นทีพ่อใจแกเ่รา’ 

  เมือ่เราถอืผดิจากสมณพราหมณ์ ๒ พวกนี ้ก็จะมกีารทุม่เถยีงกัน เมือ่มกีาร 

ทุม่เถยีงกัน ก็จะมกีารท าลายกัน เมือ่มกีารท าลายกัน ก็จะมกีารเบยีดเบยีนกนั 

วญิญชูนนัน้เมือ่พจิารณาเห็นการถอืผดิกัน การทุม่เถยีงกัน การท าลายกัน และ 

การเบยีดเบยีนกันในตน จงึละทฏิฐนัิน้ และไมย่ดึถอืทฏิฐอิืน่ การละ การสลัดทิง้ 

ทฏิฐเิหลา่นัน้ ยอ่มมไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  [๒๐๕] อัคคเิวสสนะ รปูกายนีเ้กดิจากมหาภตูรปู ๔ มมีารดาบดิาเป็น 

แดนเกดิ เตบิโตดว้ยขา้วสกุและขนมกมุมาส มคีวามไมเ่ทีย่ง มกีารไลท้าบบีนวด แตก 

สลาย และกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา ทา่นควรพจิารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ 

เทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เป็นสิง่ 

เบยีดเบยีน เป็นดจุผูอ้ ืน่ เป็นสิง่ทีต่อ้งแตกสลาย เป็นของวา่งเปลา่ เป็นอนัตตา เมือ่ทา่น 

พจิารณาเห็นกายนีโ้ดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็น 

ดจุลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เป็นสิง่เบยีดเบยีน เป็นดจุผูอ้ ืน่ เป็นสิง่ทีต่อ้งแตกสลาย 

เป็นของวา่งเปลา่ เป็นอนัตตา ทา่นยอ่มละความพอใจในกาย ความเยือ่ใยในกาย 

และความยอมตามกายได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

 

เวทนา ๓ 

  เวทนา ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา 

   ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เมือ่ใดบคุคลไดเ้สวยสขุเวทนา เมือ่นัน้เขาไมไ่ดเ้สวยทกุขเวทนา ไมไ่ดเ้สวย 

อทกุขมสขุเวทนา ไดเ้สวยแตส่ขุเวทนาเทา่นัน้ เมือ่ใดบคุคลเสวยทกุขเวทนา เมือ่นัน้ 

เขาไมไ่ดเ้สวยสขุเวทนา ไมไ่ดเ้สวยอทขุมสขุเวทนา ไดเ้สวยแตท่กุขเวทนาเทา่นัน้ 

เมือ่ใดบคุคลเสวยอทกุขมสขุเวทนา เมือ่นัน้ เขายอ่มไมไ่ดเ้สวยสขุเวทนา ไมไ่ดเ้สวย 

ทกุขเวทนา ไดเ้สวยแตอ่ทกุขมสขุเวทนาเทา่นัน้ 

  สขุเวทนาไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ขึน้ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป 

เสือ่มไป คลายไป และดบัไปเป็นธรรมดา แมท้กุขเวทนาก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัย 

ปรงุแตง่ขึน้ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป เสือ่มไป คลายไป และดับไปเป็น 

ธรรมดา แมอ้ทกุขมสขุเวทนาก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ขึน้ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

มคีวามสิน้ไป เสือ่มไป คลายไป และดับไปเป็นธรรมดา 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เมือ่เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายสขุเวทนา ทกุข- 

เวทนา และอทกุขมสขุเวทนา เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จงึหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ ก็มญีาณหยั่งรูว้า่หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กี 

ตอ่ไป’ 

  อัคคเิวสสนะ ภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้อยา่งนีย้อ่มไมท่ะเลาะววิาททุม่เถยีงกบัใคร ๆ 

โวหารใดทีช่าวโลกนยิมพดูกันก็ไมย่ดึมั่นกลา่วไปตามโวหารนัน้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๔. ทฆีนขสตูร 

  [๒๐๖] สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรยนืถวายงานพัด ณ เบือ้งพระปฤษฎางค ์

พระผูม้พีระภาค ไดค้ดิวา่ “ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงรูย้ ิง่แลว้ ตรัสการละธรรม 

เหลา่นัน้ ๆ แกเ่ราทัง้หลาย พระสคุตทรงรูย้ ิง่แลว้ ตรัสการสลัดทิง้ธรรมเหลา่นัน้ ๆ 

แกเ่ราทัง้หลาย” เมือ่ทา่นพระสารบีตุรพจิารณาเห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติก็หลดุพน้จากอาสวะ 

ทัง้หลาย ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน 

  ธรรมจักษุอันปราศจากธลุ ีและปราศจากมลทนิไดเ้กดิขึน้แลว้แกท่ฆีนข- 

ปรพิาชกวา่ “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดลว้นมคีวาม 

ดับไปเป็นธรรมดา๑” 

ทฆีนขปรพิาชกแสดงตนเป็นอบุาสก 

  ล าดับนัน้ ทฆีนขปรพิาชกเห็นธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม หยั่งลงสูธ่รรม 

หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีในหลกั 

ค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่น 

พระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอด 

ชวีติ” ดังนีแ้ล 

ทฆีนขสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายความว่า ทฆีนขปรพิาชกไดบ้รรลโุสดาปัตตผิลเพราะฟังพระธรรมเทศนานัน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๐๖/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

 

๕. มาคณัฑยิสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่มาคณัฑยิะ 

  [๒๐๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับบนเครือ่งปลูาดซึง่ท าดว้ยหญา้ ในโรงบชูาไฟ 

ของพราหมณ์ภารทวาชโคตร นคิมของชาวกรุชุ ือ่กมัมาสธัมมะ แควน้กรุ ุครัน้เวลาเชา้ 

พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังนคิมชือ่ 

กัมมาสธัมมะ ทรงเทีย่วบณิฑบาตในกัมมาสธัมมนคิมแลว้ เสด็จกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ เสด็จเขา้ไปยังราวป่าแหง่หนึง่เพือ่ประทับพักผอ่น 

กลางวนั ไดป้ระทับน่ังพักผอ่นกลางวนั ณ โคนไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ ปรพิาชกชือ่ 

มาคัณฑยิะเดนิเทีย่วเลน่อยู ่เขา้ไปยังโรงบชูาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตร ไดเ้ห็น 

เครือ่งปลูาดท าดว้ยหญา้ในโรงบชูาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตร จงึถามวา่ 

  “สหาย เครือ่งปลูาดทีท่ าดว้ยหญา้ซึง่ปลูาดไวใ้นโรงบชูาไฟของทา่นภารทวาชะนี ้

เป็นของใคร ดเูหมอืนจะเป็นทีน่อนของสมณะกระมงั” 

  ภารทวาชโคตรพราหมณ์ตอบวา่ “ใช ่ทา่นมาคัณฑยิะ พระสมณโคดมผู ้

เป็นศากยบตุรออกผนวชจากศากยะตระกลู ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิพัทอ์ันงาม 

ขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์

ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ทีน่อนนีป้ลูาดไวส้ าหรับทา่นพระโคดมนัน้” 

  “ทา่นภารทวาชะ พวกเราผูท้ีไ่ดเ้ห็นทีน่อนของทา่นพระโคดมผูท้ าลายความ 

เจรญินัน้ นับวา่ไดเ้ห็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นมงคล” 

  “ทา่นมาคัณฑยิะ ทา่นจงรักษาวาจานีไ้ว ้ทา่นมาคัณฑยิะ ทา่นจงรักษา 

วาจานีไ้ว ้ความจรงิ กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีพราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีคหบดผีู ้

เป็นบัณฑติก็ด ีสมณะผูเ้ป็นบัณฑติก็ด ีมจี านวนมาก พากันเลือ่มใสทา่นพระสมณ- 

โคดมพระองคนั์น้เป็นอยา่งยิง่ เพราะทา่นพระสมณโคดมทรงแนะน าแตธ่รรมทีท่ าให ้

คนฉลาด รอบรู ้และเป็นอรยิะ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  “ทา่นภารทวาชะ ถา้เราเผชญิหนา้กับทา่นพระโคดมนัน้ เราก็กลา้พดูตอ่หนา้ 

ทา่นพระโคดมวา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูท้ าลายความเจรญิ’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะค าพดูอยา่งนีอ้ยูใ่นสตูรของเรา” 

  “ทา่นมาคัณฑยิะ ถา้การกลา่วค านัน้ ไมเ่ป็นการหนักใจแกท่า่นมาคัณฑยิะละก็ 

ขา้พเจา้จักกราบทลูพระสมณโคดมพระองคนั์น้ใหท้รงทราบ” 

  “ทา่นภารทวาชะ อยา่กังวลเลย เราไดพ้ดูไวแ้ลว้ เชญิทา่นพดูกับพระสมณ- 

โคดมนัน้เถดิ” 

  [๒๐๘] พระผูม้พีระภาคทรงสดับค าสนทนานีข้องพราหมณ์ภารทวาชโคตร 

กับมาคัณฑยิปรพิาชกดว้ยทพิพโสตอันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ครัน้เวลาเย็น พระผูม้ ี

พระภาค ทรงออกจากทีห่ลกีเรน้๑ เสด็จเขา้ไปยังโรงบชูาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตร 

ประทับน่ังบนเครือ่งปลูาดซึง่ท าดว้ยหญา้ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ล าดับนัน้ พราหมณ์ภาร- 

ทวาชโคตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ังอยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคตรัสกับพราหมณ์ 

ภารทวาชโคตรนัน้วา่ “ภารทวาชะ ทา่นกับมาคัณฑยิปรพิาชกปรารภถงึเครือ่งปลูาด 

ซึง่ท าดว้ยหญา้นี ้ไดเ้จรจาโตต้อบกันอยา่งไรบา้ง” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภารทวาชโคตรพราหมณ์ถงึกับตะลงึ 

ขนลกุ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะกราบทลูเรือ่งนีแ้ก ่

ทา่นพระโคดมอยูแ่ลว้ แตท่า่นพระโคดมไดต้รัสถามกอ่นทีข่า้พระองคจ์ะไดก้ราบทลู” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคกับพราหมณ์ภารทวาชโคตรสนทนากันคา้งอยูนั่น้ 

มาคัณฑยิปรพิาชกผูก้ าลงัเดนิเทีย่วเลน่อยู ่ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทีโ่รงบชูาไฟ 

ของพราหมณ์ภารทวาชโคตร ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับมาคัณฑยิปรพิาชกวา่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ม.ม.อ. ๒/๒๐๘/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

 

ตรสัถามมาคณัฑยิปรพิาชกเรือ่งการส ารวมอนิทรยี ์

  [๒๐๙] “มาคัณฑยิะ ตามรีปูเป็นทีย่นิด ียนิดแีลว้ในรปู อันรปูใหบ้ันเทงิแลว้ 

ตานัน้ตถาคตฝึกดแีลว้ คุม้ครองดแีลว้ รักษาดแีลว้ ส ารวมดแีลว้ อนึง่ ตถาคต 

ยอ่มแสดงธรรมเพือ่ส ารวมตานัน้ 

  มาคันฑยิะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูท้ าลายความเจรญิ‘’ นัน้ 

ทา่นคงจะหมายถงึความขอ้นีก้ระมัง” 

  มาคัณฑยิปรพิาชกกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ค าทีข่า้พระองคก์ลา่ววา่ 

‘พระสมณโคดมเป็นผูท้ าลายความเจรญิ’ นี้ ขา้พระองคห์มายถงึความขอ้นัน้แล 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะค าทีพ่ดูอยา่งนีอ้ยูใ่นสตูรของขา้พระองค”์ 

  “มาคัณฑยิะ หมูเีสยีงเป็นทีย่นิด ีฯลฯ จมกูมกีลิน่เป็นทีย่นิด ีฯลฯ ลิน้มรีส 

เป็นทีย่นิด ีฯลฯ กายมกีารสมัผัสเป็นทีย่นิด ีฯลฯ ใจมธีรรมารมณ์เป็นทีย่นิด ี

ยนิดแีลว้ในธรรมารมณ์ อันธรรมารมณ์ใหบ้ันเทงิแลว้ ใจนัน้ตถาคตฝึกดแีลว้ 

คุม้ครองดแีลว้ รักษาดแีลว้ ส ารวมดแีลว้ อนึง่ ตถาคตยอ่มแสดงธรรมเพือ่ 

ส ารวมใจนัน้ 

  มาคัณฑยิะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูท้ าลายความเจรญิ’ นัน้ 

ทา่นคงจะหมายถงึความขอ้นีก้ระมัง” 

  “ทา่นพระโคดม ค าทีข่า้พระองคก์ลา่ววา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูท้ าลาย 

ความเจรญิ’ นี ้ขา้พระองคห์มายถงึความขอ้นัน้แล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะค า 

ทีพ่ดูอยา่งนีอ้ยูใ่นสตูรของขา้พระองค”์ 

  [๒๑๐] “มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คนบางคนในโลกนี้ 

เป็นผูเ้คยไดรั้บการบ าเรอดว้ยรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด สมัยตอ่มา เขารูค้วามเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และอบุายเป็นเครือ่งสลดัออกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละตัณหาในรปูได ้บรรเทา 

ความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะรปูได ้เป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายในอยู่ 

มาคัณฑยิะ ทา่นมอีะไรทีจ่ะกลา่วกับทา่นผูน้ีเ้ลา่” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคไ์มม่อีะไรทีจ่ะกลา่ว” 

  “มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คนบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้คยไดรั้บ 

การบ าเรอดว้ยเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ ดว้ยกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ ดว้ยรสทีพ่งึ 

รูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ ดว้ยโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด สมัยตอ่มา เขารูค้วามเกดิ ความดับ คณุ 

โทษ และอบุายเป็นเครือ่งสลัดโผฏฐัพพะใหอ้อกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละตัณหา 

ในโผฏฐัพพะได ้บรรเทาความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะโผฏฐัพพะได ้เป็นผูป้ราศจากความ 

กระหาย มจีติสงบในภายในอยู ่มาคัณฑยิะ ทา่นมอีะไรทีจ่ะกลา่วกับทา่นผูน้ีเ้ลา่” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พระองคไ์มม่อีะไรทีจ่ะกลา่ว” 

  [๒๑๑] “มาคัณฑยิะ เมือ่กอ่นเราเป็นคฤหัสถค์รองเรอืน เป็นผูเ้อ ิบ่อิม่ 

พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยูด่ว้ยรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ ดว้ยเสยีง 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ ดว้ยกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ ดว้ยรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ 

ฯลฯ เมือ่กอ่นเราเป็นคฤหัสถค์รองเรอืน เป็นผูเ้อบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ 

๕ ประการ บ าเรอตนอยูด่ว้ยโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ปราสาทของเรานัน้มอียูถ่งึ ๓ หลัง คอื 

   ๑. ปราสาทหลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดฝูน 

   ๒. ปราสาทหลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดหูนาว 

   ๓. ปราสาทหลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดรูอ้น 

  เรานัน้ไมม่บีรุษุเจอืปน มแีตส่ตรคีอยบ าเรอขบักลอ่มดนตร ีอยูใ่นปราสาทเป็นที่ 

อยูใ่นฤดฝูนตลอด ๔ เดอืน ไมไ่ดล้งจากปราสาทเลย 

  สมัยตอ่มา เรานัน้รูค้วามเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุายเป็นเครือ่งสลดั 

กามทัง้หลายใหอ้อกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละตณัหาในกามได ้บรรเทาความ 

เรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้เป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายในอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

เราเห็นหมูส่ตัวเ์หลา่อืน่ผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ถกูกามตัณหาเกาะกนิอยู ่

ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามแผดเผาอยู ่เสพกามอยู ่เราก็ไมก่ระหยิม่ตอ่สตัว ์

เหลา่นัน้ ทัง้ไมย่นิดใีนกามนัน้ดว้ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเมือ่ยนิดดีว้ยความยนิดทีีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย๑ อัน 

เขา้ถงึความสขุทีเ่ป็นทพิย ์จงึไมก่ระหยิม่ตอ่ความสขุขัน้ต า่๒และไมย่นิดใีนความสขุ 

ขัน้ต า่นัน้ 

เปรยีบเทยีบกามของมนษุยก์บักามทพิย ์

  [๒๑๒] มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนคหบดหีรอืบตุรคหบด ีเป็นผูม้ั่งคั่ง 

มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่

ดว้ยรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ ดว้ยเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ ดว้ยกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู 

ฯลฯ ดว้ยรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ คหบดหีรอืบตุรคหบด ีเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพย ์

มาก มโีภคะมาก เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่

ดว้ยโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด เขาประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตาย 

แลว้จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์จะพงึไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์เทพบตุรนัน้ 

มหีมูน่างอัปสรแวดลอ้มอยูใ่นสวนนันทวนั เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุทีเ่ป็นทพิย ์

บ าเรอตนอยูใ่นดาวดงึสเ์ทวโลกนัน้ เทพบตุรนัน้ไดเ้ห็นคหบดหีรอืบตุรของคหบดผีู ้

อบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความยนิดทีีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมท ัง้หลาย หมายถงึความยนิดใีนผลสมาบัต ิอันเกดิจากจตตุถฌาน 

   (ม.ม.อ. ๒/๒๑๑/๑๕๙) 

๒ ความสขุข ัน้ต า่ หมายถงึความสขุทีเ่กดิจากกามคณุ ๕ ประการอันเป็นของมนุษย ์(คอื รปู เสยีง กลิน่ รส 

   โผฏฐัพพะ) (ม.ม.อ. ๒/๒๑๒/๑๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพบตุรนัน้มหีมูน่างอัปสร 

แวดลอ้ม อยูใ่นสวนนันทวนั เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอ 

ตนอยู ่จะพงึกระหยิม่ตอ่คหบดหีรอืบตุรของคหบดโีนน้ หรอืตอ่กามคณุ ๕ ประการ 

ของมนุษย ์หรอืจะเวยีนกลับมาหากามของมนุษยไ์หม” 

  “ไม ่ทา่นพระโคดม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะกามทีเ่ป็นทพิยเ์ป็นสิง่ทีน่่าใคร ่

ยิง่กวา่และประณีตยิง่กวา่กามของมนุษย”์ 

  “มาคัณฑยิะ เราก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่ยังครองเรอืนอยูใ่นกาลกอ่น 

เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่ดว้ยรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ 

ดว้ยเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ ดว้ยกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ ดว้ยรสทีพ่งึ 

รูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ เมือ่ยังครองเรอืนอยูใ่นกาลกอ่น เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ย 

กามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่ดว้ยโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  สมัยตอ่มา เรารูค้วามเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุายเป็นเครือ่งสลัด 

กามทัง้หลายใหอ้อกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละตณัหาในกามได ้บรรเทาความ 

เรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้เป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายในอยู ่

เรานัน้เห็นหมูส่ตัวเ์หลา่อืน่ผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัดในกาม ถกูกามตัณหา 

เกาะกนิอยู ่ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามแผดเผาอยู ่เสพกามอยู ่เราจงึไม่ 

กระหยิม่ตอ่สตัวเ์หลา่นัน้ ทัง้ไมย่นิดใีนกามนัน้ดว้ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเราเมือ่ยนิดดีว้ยความยนิดทีีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

อันเขา้ถงึความสขุทีเ่ป็นทพิย ์จงึไมก่ระหยิม่ตอ่ความสขุขัน้ต า่ และไมย่นิดใีนความ 

สขุขัน้ต า่นัน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

 

เปรยีบผูบ้รโิภคกามเหมอืนคนเป็นโรคเร ือ้น 

  [๒๑๓] มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีัวเป็นแผล มตีัว 

พพุอง มเีชือ้โรคคอยบอ่นท าลาย ใชเ้ล็บเกาปากแผล ใชถ้า่นไฟรมกายใหร้อ้น มติร 

อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของเขาเชญิแพทยผ์ูช้ านาญการผา่ตัดมารักษา แพทยผ์ูนั้น้ 

พงึประกอบยารักษาให ้เขาอาศัยยาแลว้จงึหายจากโรคเรือ้น หายจากโรครา้ย 

มคีวามสบายขึน้ ลกุเดนิไดเ้อง ไปไหนมาไหนไดเ้องตามความพอใจ บรุษุนัน้เห็น 

บรุษุผูเ้ป็นโรคเรือ้นคนอืน่ มตีัวเป็นแผล มตีัวพพุอง มเีชือ้โรคคอยบอ่นท าลาย 

ใชเ้ล็บเกาปากแผล ใชถ้า่นไฟรมกายใหร้อ้น 

  มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้จะพงึกระหยิม่ตอ่บรุษุ 

ผูเ้ป็นโรคเรือ้นคนโนน้ ตอ่หลมุถา่นเพลงิ หรอืตอ่การกล ้ากลนืฝืนใชย้า ใชห่รอืไม”่ 

  “ไมใ่ช ่ทา่นพระโคดม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเมือ่ยังมโีรค กจิทีเ่กีย่วกับ 

การใชย้าก็ตอ้งม ีเมือ่หายโรค กจิทีเ่กีย่วกับยาก็หมดไป” 

  “มาคัณฑยิะ เราก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เมือ่ยังครองเรอืนอยูใ่นกาลกอ่น 

เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนดว้ยรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ ดว้ยเสยีง 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ ดว้ยกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ ดว้ยรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ 

ฯลฯ เมือ่ยังครองเรอืนอยูใ่นกาลกอ่น เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ 

บ าเรอตนอยูด่ว้ยโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  สมัยตอ่มา เรารูค้วามเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุายเป็นเครือ่งสลัด 

กามทัง้หลายใหอ้อกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละตณัหาในกามได ้บรรเทาความ 

เรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้เป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายในอยู ่

เรานัน้เห็นหมูส่ตัวเ์หลา่อืน่ผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัดในกาม ถกูกามตัณหา 

เกาะกนิอยู ่ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามแผดเผาอยู ่เสพกามอยู ่เราจงึไม่ 

กระหยิม่ตอ่สตัวเ์หลา่นัน้ ทัง้ไมย่นิดใีนกามนัน้ดว้ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  เพราะเราเมือ่ยนิดดีว้ยความยนิดทีีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

อันเขา้ถงึความสขุทีเ่ป็นทพิย ์จงึไมก่ระหยิม่ตอ่ความสขุขัน้ต า่ และไมย่นิดใีน 

ความสขุขัน้ต า่นัน้ 

  [๒๑๔] มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีัวเป็นแผล มตีัว 

พพุอง มเีชือ้โรคคอยบอ่นท าลาย ใชเ้ล็บเกาปากแผล ใชถ้า่นไฟรมกายใหร้อ้น มติร 

อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของเขาเชญิแพทยผ์ูช้ านาญการผา่ตัดมารักษา แพทยผ์ูนั้น้ 

พงึประกอบยารักษาให ้เขาอาศัยยาแลว้จงึหายจากโรคเรือ้น หายจากโรครา้ย 

มคีวามสบายขึน้ ลกุเดนิไดเ้อง ไปไหนมาไหนไดเ้องตามความพอใจ ทนัีน้ คนที ่

แข็งแรง ๒ คนชว่ยกันจับเขาทีแ่ขนคนละขา้ง ฉุดเขาใหเ้ขา้ไปทีห่ลมุถา่นเพลงิ 

  มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุุษนัน้ตอ้งดิน้รนไปมาขา้งนี้ 

และขา้งโนน้ ใชไ่หม” 

  “ใช ่ทา่นพระโคดม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะไฟมสีมัผัสเป็นทกุข ์มคีวาม 

รอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้นมาก” 

  “มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ไฟนัน้มสีมัผัสเป็นทกุข ์

มคีวามรอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้นมาก เฉพาะในบัดนีเ้ทา่นัน้หรอื หรอืวา่แม ้

เมือ่กอ่น ไฟนัน้ก็มสีมัผัสเป็นทกุข ์มคีวามรอ้นมาก มคีวามเรา่รอ้นมาก 

เหมอืนกัน” 

  “ทา่นพระโคดม ไฟนัน้มสีมัผัสเป็นทกุข ์มคีวามรอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้น 

มากทัง้ในบัดนี ้และแมเ้มือ่กอ่นไฟนัน้ก็มสีมัผัสเป็นทกุข ์มคีวามรอ้นมาก มคีวาม 

เรา่รอ้นมากเหมอืนกัน แตบ่รุษุผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีัวเป็นแผล มตีัวพพุอง ถกูเชือ้โรค 

คอยบอ่นท าลายอยู ่ใชเ้ล็บเกาปากแผล ถกูโรคเรือ้นเบยีดเบยีนรา่งกาย กลับเขา้ใจ 

ไฟซึง่มสีมัผัสเป็นทกุขว์า่เป็นความสขุ” 

  “มาคัณฑยิะ กามทัง้หลายก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน แมใ้นอดตีก็มสีมัผัสเป็นทกุข ์

มคีวามรอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้นมาก ในอนาคต กามทัง้หลายก็มสีมัผัส 

เป็นทกุข ์มคีวามรอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้นมาก แมใ้นปัจจบุัน กามทัง้หลายก็ม ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

สมัผัสเป็นทกุข ์มคีวามรอ้นมาก และมคีวามเรา่รอ้นมาก สตัวเ์หลา่นีเ้ป็นผูย้ัง 

ไมป่ราศจากความก าหนัดในกาม ถกูกามตัณหาเกาะกนิอยู ่ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิ 

เพราะกามแผดเผาอยู ่มอีนิทรยี์๑ถกูกามก าจัดแลว้ กลับเขา้ใจกามซึง่มสีมัผัสเป็น 

ทกุขว์า่เป็นความสขุไป 

   [๒๑๕] มาคัณฑยิะ บรุษุผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีัวเป็นแผล มตีัวพพุอง มเีชือ้โรค 

คอยบอ่นท าลายอยู ่ใชเ้ล็บเกาปากแผล ใชถ้า่นไฟรมกายใหร้อ้น บรุษุผูเ้ป็น 

โรคเรือ้น มตีัวเป็นแผล มตีัวพพุอง มเีชือ้โรคคอยบอ่นท าลายอยู ่ใชเ้ล็บเกา 

ปากแผล ใชถ้า่นไฟรมกายใหร้อ้นดว้ยประการใด ๆ ปากแผลเหลา่นัน้ของบรุุษผู ้

เป็นโรคเรือ้นนัน้ก็เป็นของไมส่ะอาดมากขึน้ มกีลิน่เหม็นมากขึน้ และเน่ามากขึน้ 

ดว้ยประการนัน้ ๆ แตเ่ขาจะมเีพยีงความยนิด ีและความพอใจอยูบ่า้ง ก็เพราะการ 

เกาปากแผลเทา่นัน้ แมฉั้นใด สตัวทั์ง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ผูย้ังไมป่ราศจาก 

ความก าหนัดในกาม ถกูกามตัณหาเกาะกนิอยู ่ถกูความเร่ารอ้นทีเ่กดิเพราะกาม 

แผดเผาอยู ่เสพกามอยู ่สตัวทั์ง้หลายผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัดในกาม 

ถกูกามตัณหาเกาะกนิอยู ่ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามแผดเผาอยู่ เสพกามอยู ่

ดว้ยประการใด ๆ กามตัณหายอ่มเจรญิแกส่ตัวเ์หลา่นัน้ และสตัวเ์หลา่นัน้ก็ถกู 

ความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามแผดเผาอยูด่ว้ยประการนัน้ ๆ และเขาเหลา่นัน้จะม ี

ความยนิด ีและความพอใจอยูบ่า้งก็เพราะอาศัยกามคณุ ๕ ประการน่ันเอง 

  มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นไดเ้ห็นหรอืไดฟั้งมาบา้ง 

ไหมวา่ ‘พระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชา ผูเ้อบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ย 

กามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู ่ยังละกามตัณหาไมไ่ด ้ยังบรรเทาความ 

เรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามไมไ่ด ้แตเ่ป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายใน 

อยูแ่ลว้ ก าลังอยู ่หรอืวา่จักอยู”่ 

  “ไม ่ทา่นพระโคดม” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึปัญญนิทรยี ์(ม.ม.อ. ๒/๒๑๔/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  “ดลีะ มาคัณฑยิะ ขอ้นีแ้มเ้ราก็ไมไ่ดเ้ห็นมา ไมไ่ดฟั้งมาวา่ ‘พระราชาหรอื 

มหาอ ามาตยข์องพระราชา ผูเ้อบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอ 

ตนอยู ่ยังละกามตัณหาไมไ่ด ้ยังบรรเทาความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามไมไ่ด ้แตเ่ป็น 

ผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายในอยูแ่ลว้ ก าลังอยู ่หรอืวา่จักอยู่’ 

  มาคัณฑยิะ ทีแ่ทส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ทีเ่ป็นผูป้ราศจาก 

ความกระหาย มจีติสงบในภายในอยูแ่ลว้ ก าลังอยู ่หรอืวา่จักอยู ่เพราะสมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดลว้นรูค้วามเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุาย 

เป็นเครือ่งสลัดกามทัง้หลายใหอ้อกไปไดต้ามความเป็นจรงิ ละกามตัณหาได ้บรรเทา 

ความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้จงึเป็นผูป้ราศจากความกระหาย มจีติสงบในภายใน 

อยูแ่ลว้ ก าลังอยู ่หรอืวา่จักอยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเปลง่อทุานนี ้ในเวลานัน้วา่ 

    “ความไมม่โีรค เป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่ 

   บรรดาทางทัง้หลายอันใหถ้งึอมตธรรม 

   ทางมอีงค ์๘ เป็นทางอันเกษม” 

  [๒๑๖] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ มาคัณฑยิปรพิาชกไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นพระ 

โคดมตรัสไวด้แีลว้วา่ 

    ‘ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่’ 

  ขา้พระองคก็์ไดฟั้งมาจากปรพิาชกทัง้หลายในกาลกอ่น ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละเป็น 

ปาจารยผ์ูก้ลา่ววา่ 

    ‘ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่’ 

  ความขอ้นัน้จงึสมกัน” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  “มาคันทยิะ ขอ้ทีเ่ธอไดฟั้งมาจากปรพิาชกทัง้หลาย ในกาลกอ่น ผูเ้ป็น 

อาจารยแ์ละเป็นปาจารยผ์ูก้ลา่ววา่ 

    ‘ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่’ 

  ความไมม่โีรคนัน้ เป็นอยา่งไร 

  นพิพานนัน้ เป็นอยา่งไร” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ไดท้ราบวา่ มาคัณฑยิปรพิาชกเอาฝ่ามอื 

ลบูตัวเองแลว้กลา่ววา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ความไมม่โีรคนัน้คอือันนี ้นพิพานนัน้ 

คอือันนี ้บัดนี ้ขา้พระองคเ์ป็นผูไ้มม่โีรค มคีวามสขุ โรคอะไร ๆ มไิดเ้บยีดเบยีน 

ขา้พระองค”์ 

เปรยีบผูบ้รโิภคกามเหมอืนคนตาบอด 

  [๒๑๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนคนตาบอด 

มาแตก่ าเนดิ เขาไมไ่ดเ้ห็นรปูสดี า รปูสขีาว รปูสเีขยีว รปูสเีหลอืง รปูสแีดง รปูสแีสด 

ไมไ่ดเ้ห็นทีอ่ันเสมอและไมเ่สมอ ไมไ่ดเ้ห็นดวงดาว ไมไ่ดเ้ห็นดวงจันทรแ์ละดวง 

อาทติย ์เขาไดฟั้งจากคนมตีาดผีูก้ลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ผา้ขาวผอ่งงดงามยิง่นัก 

ไมส่กปรก สะอาดสะอา้น’ 

  เขาจงึเทีย่วแสวงหาผา้ขาว บรุษุผูห้นึง่เอาผา้เนือ้หยาบเป้ือนน ้ามันมาลวงคนตาบอด 

มาแตก่ าเนดินัน้วา่ ‘พอ่คณุ ผา้ผนืนี ้เป็นผา้ขาวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาด 

สะอา้น เป็นของทา่น’ 

  เขารับเอาผา้นัน้มาหม่ พดูออกมาดว้ยความดใีจวา่ ‘พอ่คณุ ผา้ขาวผอ่งงดงาม 

ยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาดสะอา้นจรงิ ๆ’ 

  มาคัณฑยิะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คนตาบอดมาแตก่ าเนดินัน้ รูอ้ยู่ 

เห็นอยู ่จงึรับเอาผา้เนือ้หยาบเป้ือนน ้ามันนัน้มาหม่ พลางพดูออกมาดว้ยความดใีจ 

วา่ ‘พอ่คณุ ผา้ขาวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาดสะอา้น’ หรอืวา่เปลง่วาจา 

แสดงความดใีจอยา่งนัน้เพราะเชือ่คนมตีาด”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

  มาคัณฑยิปรพิาชกทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม คนตาบอดมาแตก่ าเนดินัน้ 

ไมรู่ ้ไมเ่ห็นรับเอาผา้เนื้อหยาบทีเ่ป้ือนน ้ามันมาหม่พลางพดูออกมาดว้ยความดใีจวา่ 

‘พอ่คณุ ผา้ขาวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาดสะอา้น’ เปลง่วาจาแสดงความ 

ดใีจอยา่งนัน้เพราะเชือ่คนมตีาด”ี 

  “มาคัณฑยิะ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เป็นคน 

ตาบอด ไมม่จัีกษุ ไมรู่ค้วามไมม่โีรค ไมเ่ห็นนพิพาน เมือ่เป็นเชน่นัน้ ยังกลา่ว 

คาถานีไ้ดว้า่ 

    ‘ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่’ 

  พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคก์อ่น ๆ ไดต้รัสพระคาถาไวว้า่ 

    ‘ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสรฐิ 

   นพิพานเป็นสขุอยา่งยิง่ 

   บรรดาทางทัง้หลายอันใหถ้งึอมตธรรม 

   ทางมอีงค ์๘ เป็นทางอันเกษม’ 

  [๒๑๘] บัดนี ้คาถานัน้เป็นคาถาของปถุชุนไปโดยล าดับ มาคัณฑยิะ กายนี้ 

เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เป็นสิง่เบยีดเบยีน ทา่นนัน้ 

กลา่วกายนีซ้ ึง่เป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เป็นสิง่ 

เบยีดเบยีนวา่ ‘ทา่นพระโคดม ความไมม่โีรคนัน้คอือันนี ้นพิพานนัน้คอือันนี ้ทา่นไม่ 

มอีรยิจักขุ๑ทีเ่ป็นเครือ่งรูค้วามไมม่โีรค ทีเ่ป็นเครือ่งเห็นนพิพานได”้ 

  “ขา้พระองคเ์ลือ่มใสทา่นพระโคดมอยา่งนี ้ทา่นพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรม 

แกข่า้พระองค ์โดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะรูค้วามไมม่โีรคและเห็นพระนพิพานได”้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิจกัข ุในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาญาณและมรรคญาณอันบรสิทุธิ ์(ม.ม.อ. ๒/๒๑๘/๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

 

เปรยีบการแสดงธรรมกบัการรกัษาคนตาบอด 

  [๒๑๙] “มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนคนตาบอดมาแตก่ าเนดิ เขาไมไ่ดเ้ห็นรปู 

สดี า รปูสขีาว รปูสเีขยีว รูปสเีหลอืง รปูสแีดง รปูสแีสด ไมไ่ดเ้ห็นทีอ่ันเสมอและ 

ไมเ่สมอ ไมไ่ดเ้ห็นดวงดาว ไมไ่ดเ้ห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์มติร อ ามาตย ์

ญาตสิาโลหติของเขา ไดเ้ชญิแพทยผ์ูช้ านาญการผา่ตัดมารักษา แพทยผ์ูช้ านาญนัน้ 

ไดป้ระกอบยารักษาให ้เขาอาศัยยานัน้แตก็่เห็นไมไ่ด ้ท าตาใหใ้สไมไ่ด ้ทา่นเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร แพทยผ์ูนั้น้ตอ้งมสีว่นแหง่ความล าบาก ความคับแคน้มใิชห่รอื” 

  “ใช ่ทา่นพระโคดม” 

  “มาคัณฑยิะ เราก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน หากจะพงึแสดงธรรมแกท่า่นวา่ 

‘ความไมม่โีรคนัน้คอือันนี ้นพิพานนัน้คอือันนี้’ ทา่นนัน้ยังไมรู่ค้วามไมม่โีรค ยังไม ่

เห็นนพิพาน มแีตท่ าใหเ้ราเหน็ดเหนือ่ยเปลา่ ล าบากเปลา่” 

  “ขา้พระองคเ์ลือ่มใสทา่นพระโคดมอยา่งนี ้ทา่นพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรม 

แกข่า้พระองค ์โดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะรูค้วามไมม่โีรค และเห็นพระนพิพานได”้ 

  [๒๒๐] “มาคัณฑยิะ เปรยีบเหมอืนคนตาบอดมาแตก่ าเนดิ เขาไมไ่ดเ้ห็นรปู 

สดี า รปูสขีาว รปูสเีขยีว รูปสเีหลอืง รปูสแีดง รปูสแีสด ไมไ่ดเ้ห็นทีอ่ันเสมอและ 

ไมเ่สมอ ไมไ่ดเ้ห็นดวงดาว ไมไ่ดเ้ห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์แตเ่ขาไดฟั้งจากคน 

ตาดผีูก้ลา่ววา่ ‘พอ่คณุ ผา้ขาวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาดสะอา้น’ 

  คนตาบอดมาแตก่ าเนดินัน้เทีย่วแสวงหาผา้ขาว ชายคนหนึง่เอาผา้เนือ้หยาบ 

เป้ือนน ้ามันมาลวงเขาวา่ ‘พอ่คณุ ผา้ผนืนีข้าวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาด 

สะอา้น เป็นของทา่น’ 

  เขารับผา้นัน้มาหม่ มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของเขาเชญิแพทยผ์ูช้ านาญ 

การผา่ตัดมารักษา แพทยผ์ูช้ านาญนัน้ท ายาถอนให ้ท ายาถา่ย ยาหยอด ยาป้าย 

และยานัตถุใ์ห ้เขาอาศัยยานัน้จงึเห็นได ้ท าตาใหใ้สได ้พรอ้มกับมตีาดขี ึน้ เขายอ่ม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

ละความพอใจและความยนิดใีนผา้เนือ้หยาบเป้ือนน ้ามันผนืโนน้ เขาจะพงึเบยีดเบยีน 

บรุษุทีล่วงตนนัน้ โดยความเป็นศัตรเูป็นขา้ศกึ และจะพงึส าคัญวา่ควรปลงชวีติบรุษุ 

ทีล่วงตนนัน้ดว้ยความแคน้วา่ ‘เราถกูบรุษุผูน้ีล้อ่ลวงใหห้ลงผดิดว้ยผา้เนือ้หยาบ 

เป้ือนน ้ามันวา่ ‘พอ่คณุ ผา้ผนืนีข้าวผอ่งงดงามยิง่นัก ไมส่กปรก สะอาดสะอา้น 

เป็นของทา่น’ แมฉั้นใด 

  มาคัณฑยิะ เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน หากจะพงึแสดงธรรมแกท่า่นวา่ ‘ความ 

ไมม่โีรคนัน้คอือันนี ้นพิพานนัน้คอืนี้’ ทา่นนัน้จะพงึรูค้วามไมม่โีรค จะพงึเห็น 

นพิพานได ้ทา่นก็จะละความพอใจและความยนิดใีนอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

พรอ้มกับเกดิดวงตาคอืปัญญาขึน้ อนึง่ ทา่นจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

เราถกูจตินีล้อ่ลวงใหห้ลงผดิมานานแลว้ เราเมือ่ยดึมั่นก็ยดึมั่นเฉพาะรปู เฉพาะ 

เวทนา เฉพาะสญัญา เฉพาะสงัขาร และเฉพาะวญิญาณเทา่นัน้ เพราะอปุาทาน 

เป็นปัจจัย ภพจงึมแีกเ่รา เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย 

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสจงึม ีความเกดิแหง่กองทกุข ์

ทัง้ส ิน้นีย้อ่มมดีว้ยประการอยา่งนี”้ 

  “ขา้พระองคเ์ลือ่มใสทา่นพระโคดมอยา่งนี ้ทา่นพระโคดมทรงสามารถแสดง 

ธรรมแกข่า้พระองค ์โดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะไมเ่ป็นคนตาบอดลกุขึน้จากอาสนะนีไ้ด”้ 

  [๒๒๑] “มาคัณฑยิะ ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงคบสตับรุษุ เพราะเมือ่ใดทา่นคบ 

สตับรุษุ เมือ่นัน้ทา่นจะไดฟั้งธรรมของสตับรุษุ เมือ่ใดทา่นไดฟั้งธรรมของสตับรุษุ 

เมือ่นัน้ทา่นก็จักปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม เมือ่ใดทา่นปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

เมือ่นัน้ทา่นก็จักรูเ้อง เห็นเองวา่ ‘โรค ฝี ลกูศร คอือนันี ้โรค ฝี ลกูศร จะดับ 

ไปไดโ้ดยไมเ่หลอืในทีน่ี ้เพราะอปุาทานของเรานัน้ดับ ภพจงึดับ เพราะภพดบั 

ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาส 

จงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีย้อ่มมดีว้ยประการอยา่งนี”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๕. มาคัณฑยิสตูร 

 

มาคณัฑยิะไดบ้รรพชาอปุสมบท 

  [๒๒๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ มาคัณฑยิปรพิาชกไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของ 

ทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็น 

รปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของทา่นพระโคดมเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาคัณฑยิะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะ 

บรรพชาอปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน 

ลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุทัง้หลายเต็มใจจงึจะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุได ้แตเ่รา 

ทราบความแตกตา่งของบคุคลในเรือ่งนี้” 

  มาคัณฑยิปรพิาชก ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้ผูเ้คยเป็น 

อัญเดยีรถยี ์ประสงคจ์ะบรรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส 

๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนลว่งไปแลว้ เมือ่ภกิษุทัง้หลายเต็มใจจงึจะใหบ้รรพชา 

อปุสมบทเป็นภกิษุได ้ขา้พระองคจั์กขออยูป่รวิาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีลว่งไปแลว้ 

เมือ่ภกิษุทัง้หลายเต็มใจก็จงใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุเถดิ” 

  มาคัณฑยิปรพิาชกไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ทา่นพระมาคัณฑยิะอปุสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีว เป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอนัเป็น 

ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ทา่นพระมาคัณฑยิะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่บรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ดังนีแ้ล 

มาคณัฑยิสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

 

๖. สนัทกสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่สนัทกะ 

  [๒๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีสมัยนัน้แล 

ปรพิาชกชือ่สนัทกะกับหมูป่รพิาชกประมาณ ๕๐๐ คน พรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษัิท 

หมูใ่หญอ่าศัยอยู ่ณ ถ ้าปิลักขะ(ถ ้าไมม้ะเดือ่) ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระอานนท ์

ออกจากทีห่ลกีเรน้๑แลว้เรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

เราทัง้หลายจะเขา้ไปยังบอ่น ้าฝนเซาะเพือ่จะดถู ้า” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทพ์รอ้มดว้ยภกิษุจ านวนมาก 

ไดเ้ขา้ไปยังบอ่น ้าฝนเซาะ 

ดริจัฉานกถา 

  สมัยนัน้ สนัทกปรพิาชกก าลังน่ังอยูก่ับปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญผู่ก้ าลังสนทนา 

ถงึดรัิจฉานกถา๒ตา่ง ๆ ดว้ยเสยีงดังอือ้องึ คอื พดูเรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่ง 

มหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่ง 

ทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม 

เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ี(เรือ่งบรุษุ) เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่งตรอก 

เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความ 

เจรญิและความเสือ่มอยา่งนัน้ ๆ สนัทกปรพิาชกไดเ้ห็นทา่นพระอานนทก์ าลังเดนิ 

มาแตไ่กล จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก ๓ ประการ (คอื กายวเิวก สงัดกาย จติตวเิวก สงัดจติ อปุธวิเิวก สงัดกเิลส) 

   (ม.ม.อ. ๒/๒๒๓/๑๖๓) 

๒ ดริจัฉานกถา คอื ถอ้ยค าอันขวางทางไปสูส่วรรค ์นพิพาน หมายถงึเรือ่งราวทีภ่กิษุไมค่วรน ามาเป็นขอ้ 

   ถกเถยีงสนทนากัน (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๗/๘๔, ม.ม.อ. ๒/๒๒๓/๑๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  “ทา่นทัง้หลาย โปรดเงยีบหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ นีค้อืสาวกของพระ 

สมณโคดมชือ่วา่อานนทก์ าลังเดนิมา ทา่นเป็นสาวกรปูหนึง่บรรดาสาวกของพระ 

สมณโคดมผูอ้าศัยอยู ่ณ กรงุโกสมัพ ีทา่นเหลา่นัน้ชอบเสยีงเบา แนะน าใหพู้ดกัน 

เบา ๆ กลา่วสรรเสรญิเสยีงเบา บางททีา่นอานนทท์ราบวา่บรษัิทเสยีงเบา ทา่น 

อาจจะเขา้มาก็ได”้ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดพ้ากันนิง่ 

พระอานนทก์ลา่วธรรมกีถา 

  [๒๒๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ขา้ไปหาสนัทกปรพิาชกถงึทีอ่ยู ่สนัทก- 

ปรพิาชกจงึกลา่วเชือ้เชญิวา่ “ทา่นพระอานนท ์ขอเชญิทา่นพระอานนทเ์ขา้มาเถดิ 

ขอตอ้นรับ นาน ๆ ทา่นพระอานนทจ์ะมเีวลามาทีน่ี ้ขอเชญิทา่นพระอานนทจ์ง 

น่ังเถดิ อาสนะนีท้ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ขอรับ” 

  ทา่นพระอานนทจ์งึน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ แมส้นัทกปรพิาชกก็เลอืกน่ัง 

ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามสนัทกปรพิาชกวา่ 

“สนัทกะ บัดนี ้ทา่นทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร เรือ่งอะไรทีท่า่น 

ทัง้หลายสนทนากันคา้งไว”้ 

  “ทา่นพระอานนท ์เรือ่งทีข่า้พเจา้ทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันในเวลานี้ขอ 

งดไวก้อ่นเถดิ เรือ่งนัน้ทา่นพระอานนทจั์กฟังไดใ้นภายหลังโดยไมย่าก ดลีะ ขอทา่น 

พระอานนทจ์งแสดงธรรมกีถาในลัทธอิาจารยข์องตนใหแ้จ่มแจง้เถดิ” 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  สนัทกปรพิาชกรับค าแลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่ววา่ “สนัทกะ ลัทธอิัน 

ไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์๔ ลัทธนิี ้และพรหมจรรยท์ีไ่มน่่าไวว้างใจ ๔ ประการ 

ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้

ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ตรัสไวแ้ลว้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  สนัทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นพระอานนท ์ลัทธอิันไมใ่ชก่ารประพฤต ิ

พรหมจรรย ์๔ ลัทธ ิทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรม 

ทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระ- 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้นัน้ เป็นอยา่งไร” 

ลทัธอินัไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์

  [๒๒๕] ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “สนัทกะ ศาสดาบางทา่นในโลกนี ้ผูม้ ี

วาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การ 

เซน่สรวงก็ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ี

มารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวก็์ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤต ิ

ปฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ 

ไมม่ใีนโลก มนุษยค์อืทีป่ระชมุแหง่มหาภตูรปู ๔ เมือ่ส ิน้ชวีติ ธาตดุนิไปตาม 

ธาตดุนิ ธาตนุ ้าไปตามธาตนุ ้า ธาตไุฟไปตามธาตไุฟ ธาตลุมไปตามธาตลุม 

อนิทรยีทั์ง้หลายยอ่มแปรผันไปเป็นอากาสธาต ุมนุษยม์เีตยีงนอนเป็นที ่๕ น าศพไป๑ 

รา่งกายปรากฏอยูแ่คป่่าชา้ กลายเป็นกระดกูขาวโพลนดจุสนีกพริาบ การเซน่สรวง 

สิน้สดุลงแคเ่ถา้ถา่น คนเขลาบัญญัตทิานนีไ้ว ้ค าทีค่นบางพวกย ้าวา่มผีลนัน้ 

วา่งเปลา่ เท็จ ไรส้าระ เมือ่ส ิน้ชวีติไมว่า่คนเขลาหรอืคนฉลาดยอ่มขาดสญูไมเ่กดิอกี’ 

  ในลัทธขิองศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดา 

ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล 

การเซน่สรวงก็ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ 

ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวก็์ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤต ิ

ปฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนใหผู้อ้ ืน่รูแ้จง้ก็ 

ไมม่ใีนโลก มนุษยค์อืทีป่ระชมุแหง่มหาภตูรปู ๔ เมือ่ส ิน้ชวีติ ธาตดุนิไปตาม 

ธาตดุนิ ธาตนุ ้าไปตามธาตนุ ้า ธาตไุฟไปตามธาตไุฟ ธาตลุมไปตามธาตลุม

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวลาหามศพจะใชบ้รุษุ ๔ คน เดนิหามเตยีงนอนไป ฉะนัน้ จงึชือ่วา่มเีตยีงนอนเป็นที ่๕ (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๗๑/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

อนิทรยีทั์ง้หลายยอ่มผันแปรไปเป็นอากาสธาต ุมนุษยม์เีตยีงนอนเป็นที ่๕ น าศพไป 

รา่งกายปรากฏอยูแ่คป่่าชา้ กลายเป็นกระดกูขาวโพลนดจุสนีกพริาบ การเซน่สรวง 

สิน้สดุลงแคเ่ถา้ถา่น คนเขลาบัญญัตทิานนีไ้ว ้ค าทีค่นบางพวกย ้าวา่มผีลนัน้ 

วา่งเปลา่ เท็จ ไรส้าระ เมือ่ส ิน้ชวีติไมว่า่คนเขลาหรอืคนฉลาด ยอ่มขาดสญูไม ่

เกดิอกี’ 

  ถา้ค าของทา่นศาสดานีเ้ป็นจรงิ ในลัทธนิีก้รรมทีเ่ราไมไ่ดท้ าเลยชือ่วา่เป็นอัน 

ท าแลว้ พรหมจรรยท์ีเ่ราไมไ่ดอ้ยูป่ระพฤตเิลย ชือ่วา่เป็นอันอยูป่ระพฤตแิลว้ แมเ้รา 

ทัง้สองชือ่วา่เป็นผูเ้สมอ ๆ กัน และถงึความเทา่เทยีมกันในลัทธนิี ้แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ 

‘หลังจากตายแลว้ แมเ้ราทัง้สองก็จักขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ การทีท่า่นศาสดานีเ้ป็น 

ผูป้ระพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศรีษะโลน้ ท าความเพยีรในการเดนิกระโหยง่ 

ถอนผมและหนวด เป็นการปฏบิัตเิกนิไป เราเมือ่อยูค่รองเรอืนนอนเบยีดเสยีดกับ 

บตุรภรรยา ประพรมผงแกน่จันทนเ์มอืงกาส ีทัดทรงดอกไมข้องหอมและเครือ่ง 

ลบูไล ้ยนิดทีองและเงนิอยู ่จงึเป็นผูม้คีตเิสมอ ๆ กนักับทา่นศาสดานี ้เรานัน้ 

รูอ้ะไร เห็นอะไรอยู ่จงึจักประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานี ้วญิญชูนนัน้รูด้ังนี้วา่ 

‘ลัทธนิีไ้มใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย’์ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  สนัทกะ ลทัธนิีไ้มใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย 

ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นลัทธทิี ่๑ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๒๖] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้ผูม้วีาทะอยา่งนี ้

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีด 

เบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าให ้

ล าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์

ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว ดักจีใ้น 

ทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่บชูา เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจาก 

การใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม และจากการพดูค าสตัย ์ไมม่ ี

บญุมาถงึเขา’ 

  ในลัทธขิองศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดา 

ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้ห ้

ผูอ้ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าให ้

เศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน 

ฆา่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว 

ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นดจุลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม และจากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  ถา้ค าของทา่นศาสดานีเ้ป็นจรงิ ในลัทธนิีก้รรมทีเ่ราไมไ่ดท้ าเลยชือ่วา่เป็นอัน 

ท าแลว้ พรหมจรรยท์ีเ่ราไมไ่ดอ้ยูป่ระพฤตเิลย ชือ่วา่เป็นอันอยูป่ระพฤตแิลว้ แมเ้รา 

ทัง้สองชือ่วา่เป็นผูเ้สมอ ๆ กัน และถงึความเทา่เทยีมกันในลัทธนิี ้แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ 

‘หลังจากตายแลว้ แมเ้ราทัง้สองก็จักขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ การทีท่า่นศาสดานีเ้ป็น 

ผูป้ระพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศรีษะโลน้ ท าความเพยีรในการเดนิกระโหยง่ ถอนผม 

และหนวด เป็นการปฏบิัตเิกนิไป เราเมือ่อยูค่รองเรอืนนอนเบยีดเสยีดกับบตุรภรรยา 

ประพรมผงแกน่จันทนเ์มอืงกาส ีทัดทรงดอกไมข้องหอมและเครือ่งลบูไล ้ยนิดทีอง 

และเงนิอยู ่จงึเป็นผูม้คีตเิสมอ ๆ กันกับท่านศาสดานีใ้นภพหนา้ได ้เรานัน้รูอ้ะไร 

เห็นอะไรอยูจ่งึจักประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานี ้วญิญชูนนัน้รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิีไ้ม ่

ใชก่ารประพฤตพิรหมจรรย’์ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  สนัทกะ ลทัธนิีไ้มใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย 

ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นลัทธทิี ่๒ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๒๗] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้ผูม้วีาทะอยา่งนี ้

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลาย 

เศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลาย 

บรสิทุธิเ์อง ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของมนุษย ์ไมม่คีวาม 

พยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะทัง้ปวง๑ ลว้นไมม่อี านาจ ไมม่กี าลัง ไมม่ ี

ความเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะ 

เฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖๒ 

  ในลัทธขิองศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดา 

ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ ี

ปัจจัย สตัวทั์ง้หลายเศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ ี

ปัจจัย สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิเ์อง ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๑๐๐ (อปัณณกสตูร) หนา้ ๑๐๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

มนุษย ์ไมม่คีวามพยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะทัง้ปวง ลว้นไมม่อี านาจ 

ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและ 

ตามลักษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖’ 

  ถา้ค าของทา่นศาสดานีเ้ป็นจรงิ ในลัทธนิีก้รรมทีเ่ราไมไ่ดท้ าเลยชือ่วา่เป็นอัน 

ท าแลว้ พรหมจรรยท์ีเ่ราไมไ่ดอ้ยูป่ระพฤตเิลย ชือ่วา่เป็นอันอยูป่ระพฤตแิลว้ แมเ้รา 

ทัง้สองชือ่วา่เป็นผูเ้สมอ ๆ กัน และถงึความเทา่เทยีมกันในลัทธนิี ้แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ 

‘หลังจากตายแลว้ แมเ้ราทัง้สองก็จักขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ การทีท่า่นศาสดานีเ้ป็นผู ้

ประพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศรีษะโลน้ ท าความเพยีรในการเดนิกระโหยง่ ถอนผม 

และหนวด เป็นการปฏบิัตเิกนิไป เราเมือ่อยูค่รองเรอืนนอนเบยีดเสยีดกับบตุรภรรยา 

ประพรมผงแกน่จันทนเ์มอืงกาส ีทัดทรงดอกไมข้องหอมและเครือ่งลบูไล ้ยนิดทีอง 

และเงนิอยู ่จักเป็นผูม้คีตเิสมอ ๆ กันกับทา่นศาสดานีใ้นภพหนา้ได ้เรานัน้รูอ้ะไร 

เห็นอะไรอยู ่จงึจักประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานี ้วญิญชูนนัน้รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิี ้

ไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย’์ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  สนัทกะ ลทัธนิีไ้มใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย 

ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นลัทธทิี ่๓ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๒๘] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้ผูม้วีาทะอยา่งนี ้

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สภาวะ ๗ กองนี ้ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ ี

ผูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนืมั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร 

ไมก่ระทบกระท่ังกัน ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน 

  สภาวะ ๗ กอง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กองแหง่ธาตดุนิ  ๒. กองแหง่ธาตนุ ้า  

   ๓. กองแหง่ธาตไุฟ  ๔. กองแหง่ธาตลุม 

   ๕. กองสขุ   ๖. กองทกุข ์

   ๗. กองชวีะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนื 

มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร ไมก่ระทบกระท่ังกัน 

ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน ในสภาวะ ๗ กองนัน้ 

ไมม่ผีูฆ้า่ ไมม่ผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฆา่ ไมม่ผีูฟั้ง ไมม่ผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฟัง ไมม่ผีูรู้ ้ไมม่ผีูท้ า 

ใหค้นอืน่รู ้ใครก็ตามแมจ้ะเอาศัสตราอันคมตัดศรีษะใคร ก็ไมช่ือ่วา่ปลงชวีติใครได ้

เพราะเป็นเพยีงศัสตราแทรกผา่นไประหวา่งสภาวะ ๗ กองเทา่นัน้เอง อนึง่ ก าเนดิ 

ทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมกึง่๑ 

ปฏปิทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภชิาติ๒ ๖ ปรุสิภมู ิ๓ ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐ ปรพิาชก 

๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อนิทรยี ์๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ๔ ๓๖ 

สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นคิัณฐคีรรภ์๕ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ์๗ ปีศาจ ๗ 

สระ ๗ ตาไมไ้ผ ่๗ (ตาไมไ้ผ ่๗๐๐) เหวใหญ ่๗ เหวนอ้ย ๗๐๐ มหาสบุนิ ๗ 

สบุนิ ๗๐๐ และมหากัป๖ ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลา่นีท้ีค่นพาลและบัณฑติพากันเทีย่ว 

เวยีนวา่ยไปแลว้จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง ไมม่คีวามสมหวงัในความปรารถนาวา่ ‘เรา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตามทัศนะของครมูักขล ิโคศาล กรรม ๕ หมายถงึ ตา หู จมกู ลิน้ และกาย กรรม ๓ หมายถงึ กายกรรม 

   วจกีรรม และมโนกรรม กรรม ๑ หมายถงึ กายกรรมกับวจกีรรมรวมกัน กรรมกึง่ หมายถงึมโนกรรม 

   (ม.ม.อ. ๒/๒๒๘/๑๖๙, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

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

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

   นักบวชทีเ่ครง่วัตรปฏบัิตเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ(ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

๓ ปรุสิภมู ิหมายถงึขัน้ตอนแหง่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของบุคคล นับตัง้แตค่ลอดไปจนถงึวาระ 

   สดุทา้ยของชวีติ แบง่ เป็น ๘ ขัน้ คอืมนัทภมู(ิระยะไรเ้ดยีงสา) ขฑิฑาภมู(ิระยะรูเ้ดยีงสา) ปทวมีงัสภมู ิ

   (ระยะตัง้ไข)่ อชุุคตภมู(ิระยะเดนิตรง) เสขภมู(ิระยะศกึษา) สมณภมู(ิระยะสงบ) ชนิภมู(ิระยะมคีวาม 

   รอบรู)้ ปนันภมู(ิระยะแกห่ง่อม) (ม.ม.อ. ๒/๒๒๘/๑๖๙-๑๗๐, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๗-๑๔๘) 

๔ รโชธาต ุ(ฝุ่ นละออง) ในทีน่ีห้มายถงึทีท่ีฝุ่่ นจับเกาะ เชน่หลังฝ่ามอื ฝ่าเทา้ เป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๒๘/๑๗๐, 

   ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๘) 

๕ นคิณัฐคีรรภ ์หมายถงึทีง่อกซึง่อยูท่ีข่อ้หรอืตา เชน่ ออ้ย ไมไ้ผ ่และไมอ้อ้ เป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๒๘/๑๗๐, 

   ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๘) 

๖ ก าหนดระยะเวลา ๑ มหากัป ยาวนานมาก อรรถกถาเปรยีบวา่ มสีระน ้าใหญแ่หง่หนึง่เต็มดว้ยน ้า บคุคล 

   เอาปลายใบหญา้คาจุ่มลงไปน าหยดน ้าออกมา ๑๐๐ ปีตอ่ ๑ ครัง้ จนน ้าในสระนัน้แหง้ กระท าเชน่นีไ้ปจน 

   ครบ ๗ ครัง้ น่ันคอืระยะเวลา ๑ มหากัป (ม.ม.อ. ๒/๒๒๘/๑๗๐, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๖๘/๑๔๘, ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) 

   ๑๖/๑๒๘-๑๓๑/๒๑๙-๒๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

จักอบรมกรรมทีย่ังไมใ่หผ้ลใหอ้ านวยผล หรอืสมัผัสกรรมทีใ่หผ้ลแลว้ จักท าให ้

หมดสิน้ไปดว้ยศลี พรต ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี’้ ไมม่สีขุทกุขท์ีท่ าใหส้ ิน้สดุลงได ้

(จ านวนเท่านัน้เทา่นี้) เหมอืนตวงดว้ยทะนาน สงัสารวฏัทีจ่ะท าใหส้ ิน้สดุไมม่เีลย 

ดว้ยอาการอยา่งนี’้ ไมม่คีวามเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลือ่นขึน้สงูหรอืเลือ่น 

ลงต า่ พวกคนพาลและบณัฑติพากันเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง 

เหมอืนกลุม่ดา้ยทีถ่กูขวา้งไปยอ่มคลีห่มดไปไดเ้อง ฉะนัน้๑ 

  ในลัทธขิองศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดาผูม้วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สภาวะ ๗ กองนี ้ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ 

ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนืมั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร 

ไมก่ระทบกระท่ังกัน ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน 

  สภาวะ ๗ กอง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กองแหง่ธาตดุนิ  ๒. กองแหง่ธาตนุ ้า 

   ๓. กองแหง่ธาตไุฟ  ๔. กองแหง่ธาตลุม 

   ๕. กองสขุ   ๖. กองทกุข ์

   ๗. กองชวีะ 

  สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนื 

มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่ันแปร ไมก่ระทบกระท่ังกัน 

ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน ในสภาวะ ๗ กองนัน้ 

ไมม่ผีูฆ้า่ ไมม่ผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฆา่ ไมม่ผีูฟั้ง ไมม่ผีูใ้ชใ้หค้นอืน่ฟัง ไมม่ผีูรู้ ้ไมม่ผีูท้ าให ้

คนอืน่รู ้ใครก็ตามแมจ้ะเอาศัสตราอันคมตัดศรีษะใคร ก็ไมช่ือ่วา่ปลงชวีติใครได ้

เพราะเป็นเพยีงศัสตราแทรกผา่นไประหวา่งสภาวะ ๗ กองเทา่นัน้เอง อนึง่ ก าเนดิ 

ทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมกึง่ 

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

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ข. (แปล) ๑๗/๒๑๓/๒๙๒-๒๙๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

ปรพิาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อนิทรยี ์๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาต ุ๓๖ 

สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นคิัณฐคีรรภ ์๗ เทวดา ๗ มนุษย ์๗ ปีศาจ ๗ 

สระ ๗ ตาไมไ้ผ ่๗ (ตาไมไ้ผ ่๗๐๐) เหวใหญ ่๗ เหวนอ้ย ๗๐๐ มหาสบุนิ ๗ 

สบุนิ ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลา่นี ้ทีค่นพาลและบัณฑติพากันเทีย่วเวยีน 

วา่ยไปแลว้จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง ไมม่คีวามสมหวงัในความปรารถนาวา่ ‘เราจัก 

อบรมกรรมทีย่ังไมใ่หผ้ลใหอ้ านวยผล หรอืสมัผัสกรรมทีใ่หผ้ลแลว้ จักท าใหห้มด 

สิน้ไปดว้ยศลี พรต ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี’้ ไมม่สีขุทกุขท์ีท่ าใหส้ ิน้สดุลงได ้

(จ านวนเท่านัน้เทา่นี้)เหมอืนตวงดว้ยทะนาน สงัสารวฏัทีจ่ะท าใหส้ ิน้สดุไมม่เีลยดว้ย 

อาการอยา่งนี ้ไมม่คีวามเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลือ่นขึน้สงูหรอืเลือ่นลงต า่ 

พวกคนพาลและบัณฑติพากันเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดเ้อง 

เหมอืนกลุม่ดา้ยทีถ่กูขวา้งไปยอ่มคลีห่มดไปไดเ้อง ฉะนัน้’ 

  ถา้ค าของทา่นศาสดานีเ้ป็นจรงิ ในลัทธนิีก้รรมทีเ่ราไมไ่ดท้ าเลยชือ่วา่เป็นอัน 

ท าแลว้ พรหมจรรยท์ีเ่ราไมไ่ดอ้ยูป่ระพฤตเิลย ชือ่วา่เป็นอันอยูป่ระพฤตแิลว้ แมเ้รา 

ทัง้สองชือ่วา่เป็นผูเ้สมอ ๆ กัน และถงึความเทา่เทยีมกันในลัทธนิี ้แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ 

‘หลังจากตายแลว้ แมเ้ราทัง้สองก็จักขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ การทีท่า่นศาสดานีเ้ป็นผู ้

ประพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศรีษะโลน้ ท าความเพยีรในการเดนิกระโหยง่ ถอนผม 

และหนวด เป็นการปฏบิัตเิกนิไป เราเมือ่อยูค่รองเรอืนนอนเบยีดเสยีดกับบตุรภรรยา 

ประพรมผงแกน่จันทนเ์มอืงกาส ีทัดทรงดอกไมข้องหอมและเครือ่งลบูไล ้ยนิดทีอง 

และเงนิอยู ่จงึเป็นผูม้คีตเิสมอ ๆ กันกับทา่นศาสดานีใ้นภพหนา้ได ้เรานัน้รูอ้ะไร 

เห็นอะไรอยู ่จงึจักประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานี้’ วญิญชูนนัน้รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิี ้

ไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย’์ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  ลัทธนิีไ้มใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรยท์ีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยู ่

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นลัทธทิี ่๔ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  สนัทกะ ลทัธอิันไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรยท์ีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย 

ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้๔ ลัทธนิีแ้ล ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้” 

  “ทา่นพระอานนท ์น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดต้รัสลทัธอิันไมใ่ชก่าร 

ประพฤตพิรหมจรรย ์๔ ลทัธ ิทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุล 

ธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ดว้า่ เป็นลัทธอิันไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย ์

  ทา่นพระอานนท ์พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจ ๔ ประการ ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยู ่

ประพฤตเิลย ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้นัน้ 

เป็นอยา่งไร” 

พรหมจรรยท์ีไ่มน่า่วางใจ 

  [๒๒๙] “สนัทกะ ศาสดาบางคนในโลกนีต้ัง้ตนเป็นสพัพัญญ ูรูเ้ห็นธรรม 

ทัง้ปวง ปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เราเดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่

และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะยอ่มปรากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ ศาสดานัน้เขา้ไปยังเรอืน 

วา่งบา้ง ไมไ่ดก้อ้นขา้วบา้ง ถกูสนัุขกัดบา้ง พบชา้งดบุา้ง พบมา้ดบุา้ง พบโคดบุา้ง 

ถามถงึชือ่และโคตรของหญงิบา้ง ของชายบา้ง ถามถงึชือ่และหนทางแหง่บา้นบา้ง 

แหง่นคิมบา้ง เมือ่ถกูถามวา่ ‘นีอ่ะไร’ ก็ตอบวา่ ‘เราเขา้ไปยังเรอืนวา่งดว้ยกจิทีเ่รา 

จ าเป็นตอ้งเขา้ไป เราไมไ่ดก้อ้นขา้วดว้ยเหตทุีเ่ราไมค่วรได ้เรายังเป็นผูถ้กูสนัุขกัด 

ดว้ยเหตทุีค่วรถกูกดั เราพบชา้งดดุว้ยเหตทุีค่วรพบ เราพบมา้ดดุว้ยเหตทุีค่วรพบ 

เราพบโคดดุว้ยเหตทุีค่วรพบ เราถามถงึชือ่และโคตรของหญงิบา้ง ของชายบา้ง 

ดว้ยเหตทุีค่วรถาม เราถามถงึชือ่และหนทางแหง่บา้นบา้ง แหง่นคิมบา้งดว้ยเหต ุ

ทีค่วรถาม’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

ในพรหมจรรยข์องศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดานี ้

ซึง่ตัง้ตนเป็นสพัพัญญ ูรูเ้ห็นธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จวา่ 

‘เมือ่เราเดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะยอ่มปรากฏตอ่เนือ่ง 

ตลอดไป’ ศาสดานัน้เขา้ไปยังเรอืนวา่งบา้ง ไมไ่ดก้อ้นขา้วบา้ง ถกูสนัุขกัดบา้ง พบ 

ชา้งดบุา้ง พบมา้ดบุา้ง พบโคดบุา้ง ถามถงึชือ่และโคตรของหญงิบา้ง ของชายบา้ง 

ถามถงึชือ่และหนทางแหง่บา้นบา้ง แหง่นคิมบา้ง ศาสดานัน้เมือ่ถกูถามวา่ ‘นีอ่ะไร’ 

ก็ตอบวา่ ‘เราเขา้ไปยังเรอืนวา่งดว้ยกจิทีเ่ราจ าตอ้งเขา้ไป เราไมไ่ดก้อ้นขา้วดว้ยเหตุ 

ทีเ่ราไมค่วรได ้เราเป็นผูถู้กสนัุขกัดดว้ยเหตทุีค่วรถกูกัด เราพบชา้งดดุว้ยเหต ุ

ทีค่วรพบ เราพบมา้ดดุว้ยเหตทุีค่วรพบ เราพบโคดดุว้ยเหตทุีค่วรพบ เราถามถงึ 

ชือ่และโคตรของหญงิบา้ง ของชายบา้งดว้ยเหตทุีค่วรถาม เราถามถงึชือ่และ 

หนทางแหง่บา้นบา้ง แหง่นคิมบา้งดว้ยเหตทุีค่วรถาม’ วญิญชูนรูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิี ้

เป็นการประพฤตพิรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจ’ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  สนัทกะ พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยู ่

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นประการที ่๑ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๓๐] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้ชือ่ถอืการ 

ฟังตามกันมา เป็นผูเ้ชือ่ถอืวา่จรงิดว้ยการฟังตามกันมา ศาสดานัน้จงึแสดงธรรม 

ดว้ยการฟังตามกันมา ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมาวา่อยา่งนัน้ ๆ และดว้ยการอา้ง 

ต าราหรอืคัมภรี ์ศาสดาผูเ้ชือ่ถอืดว้ยการฟังตามกันมา ผูเ้ชือ่ถอืวา่จรงิดว้ยการฟัง 

ตามกันมา ยอ่มมกีารฟังถกูบา้ง ฟังผดิบา้ง เป็นอยา่งนัน้บา้ง เป็นอยา่งอืน่บา้ง 

  ในพรหมจรรยข์องศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดานี ้

เป็นผูเ้ชือ่ถอืการฟังตามกนัมา เป็นผูเ้ชือ่ถอืวา่จรงิดว้ยการฟังตามกันมา ทา่นศาสดานัน้ 

จงึแสดงธรรมดว้ยการฟังตามกันมา ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมาวา่อยา่งนัน้ ๆ และ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์เมือ่ศาสดาเชือ่ถอืการฟังตามกันมา เชือ่วา่จรงิ 

ดว้ยการฟังตามกันมา ยอ่มมกีารฟังถกูบา้ง การฟังผดิบา้ง เป็นอยา่งนัน้บา้ง 

เป็นอยา่งอืน่บา้ง’ วญิญชูนนัน้ รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิีเ้ป็นการประพฤตพิรหมจรรย ์ทีไ่มน่่า 

วางใจ’ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  สนัทกะ พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยู ่

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นประการที ่๒ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๓๑] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้เป็นนักตรรกะ๑ 

เป็นนักอภปิรัชญา๒ ศาสดานัน้จงึแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน ตามหลักเหตผุล 

และการคาดคะเนความจรงิ ศาสดาผูเ้ป็นนักตรรกะ เป็นนักอภปิรัชญา ก็ยอ่ม 

มกีารใชเ้หตผุลถกูบา้ง การใชเ้หตผุลผดิบา้ง เป็นอยา่งนัน้บา้ง เป็นอยา่งอืน่บา้ง 

  ในพรหมจรรยข์องศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ศาสดานี้ 

เป็นนักตรรกะ เป็นนักอภปิรัชญา ศาสดานัน้ยอ่มแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน 

ตามหลักเหตผุลและการคาดคะเนความจรงิ ศาสดาผูเ้ป็นนักตรรกะ เป็นนัก 

อภปิรัชญา ก็ยอ่มมกีารใชเ้หตผุลถกูบา้ง การใชเ้หตผุลผดิบา้ง เป็นอยา่งนัน้บา้ง 

เป็นอยา่งอืน่บา้ง’ วญิญชูนนัน้รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิีเ้ป็นการประพฤตพิรหมจรรย ์ทีไ่มน่่า 

วางใจ’ ยอ่มเบือ่หน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นกัตรรกะ (ตกฺก)ี ผูท้ีใ่ชเ้หตผุลตามแนวของตรรกศาสตร ์(Logic) ม ี๔ จ าพวก คอื อนสุสตกิะ อนุมาน 

   จากขอ้มลูทีเ่ป็นประสบการณ์ ชาตสิสระ อนุมานโดยการระลกึชาต ิลาภติกักกิะ อนุมานจาก 

   ประสบการณ์ภายในของตน และสทุธติกักกิะ อนุมานโดยใชเ้หตุผลลว้น ๆ (ท.ีส.ีอ. ๑/๓๔/๙๘-๙๙) 

๒ นกัอภปิรชัญา (วมี ส)ี ผูท้ีใ่ชเ้หตผุลโดยการคาดคะเนความจรงิเอาจากการเทยีบเคยีงจนพอใจถกูใจแลว้ 

   ยดึถอืเป็นทฤษฎ ีเชน่ คาดคะเนในเรือ่งทีเ่กีย่วกับปฐมเหตขุองโลกและจักรวาล (ท.ีส.ีอ. ๑/๓๔/๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  สนัทกะ พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยู ่

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นประการที ่๓ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  [๒๓๒] สนัทกะ อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนีเ้ป็นคนเขลา งมงาย 

เพราะเป็นคนเขลา งมงาย ศาสดานัน้เมือ่ถกูถามปัญหาอยา่งนัน้ ๆ ยอ่มพดูแบง่รับ 

แบง่สู ้คอืตอบดิน้ไดไ้มต่ายตัววา่ ‘ความเห็นของเราวา่อยา่งนีก็้ไมใ่ช ่อยา่งนัน้ก็ไมใ่ช ่

อยา่งอืน่ก็ไมใ่ช ่มใิชก็่ไมใ่ช ่มใิชไ่มใ่ชก็่ไมใ่ช’่ 

  ในพรหมจรรยข์องศาสดานัน้ วญิญชูนยอ่มเห็นประจักษ์ชดัดังนีว้า่ ‘ทา่นศาสดานี ้

เป็นคนเขลา งมงาย’ เพราะเป็นคนเขลางมงาย ศาสดานัน้เมือ่ถกูถามปัญหา 

อยา่งนัน้ ๆ ยอ่มพดูแบง่รับแบง่สู ้คอืตอบดิน้ไดไ้มต่ายตัววา่ ‘ความเห็นของเรา 

วา่อยา่งนีก็้ไมใ่ช ่อยา่งนัน้ก็ไมใ่ช ่อยา่งอืน่ก็ไมใ่ช ่มใิชก็่ไมใ่ช ่มใิชไ่มใ่ชก็่ไมใ่ช’่ 

วญิญชูนนัน้รูด้ังนีว้า่ ‘ลัทธนิีเ้ป็นการประพฤตพิรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจ’ ยอ่มเบือ่หน่าย 

หลกีไปจากพรหมจรรยนั์น้ 

  พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรม 

ทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เป็นประการที ่๔ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้ 

  สนัทกะ พรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่อยู ่

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ด ้๔ ประการนีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสไวแ้ลว้” 

สนัทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นพระอานนท ์น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ตรัสพรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจ ๔ ประการ ทีว่ญิญชูนไมพ่งึอยูป่ระพฤตเิลย ถงึเมือ่ 

อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จไมไ่ดว้า่ ‘เป็นพรหมจรรยท์ีไ่มน่่าวางใจ’ 

  ทา่นพระอานนท ์ศาสดานัน้มักกลา่วกันอยา่งไร บอกกันอยา่งไร ในพรหมจรรย ์

ทีว่ญิญชูนพงึอยูป่ระพฤตจิรงิจัง และเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

 

พรหมจรรยท์ีค่วรประพฤต ิ

  [๒๓๓] ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “สนัทกะ พระตถาคตเสด็จอบุัตขิ ึน้มา 

ในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชา 

และจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็น 

ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค ฯลฯ 

ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ เป็นเครือ่งทอนก าลัง 

ปัญญาแลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติก 

วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอันยิง่เห็นปานนี้ใน 

ศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยู่ 

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได ้

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอยา่งยิง่เห็นปานนีใ้นศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได ้

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุผูม้อีเุบกขา บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่

สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอยา่งยิง่เห็นปานนีใ้นศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได ้

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอยา่งยิง่เห็นปานนีใ้น 

ศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยู่ 

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได ้

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ๑ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

เพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาต ิ

บา้ง ฯลฯ๑ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ

อยา่งนี ้สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอันยิง่เห็นปานนีใ้นศาสดาใด วญิญชูนพงึอยู่ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งให ้

ส าเร็จได ้

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวท์ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งาม 

และไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัว ์

ผูเ้ป็นไปตามกรรมดว้ยประการอยา่งนี ้สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอันยิง่เห็นปานนีใ้น 

ศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยู่ 

ก็ท ากศุลธรรมทีถ่กูตอ้งใหส้ าเร็จได ้

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นี ้

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้ 

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  สนัทกะ สาวกยอ่มบรรลคุณุวเิศษอยา่งยิง่เห็นปานนี้ในศาสดาใด วญิญชูน 

พงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดานัน้อยา่งจรงิจัง และเมือ่อยูก็่ท ากศุลธรรมทีถ่กู 

ตอ้งใหส้ าเร็จได”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

 

พระอรหนัตขณีาสพไมล่ะเมดิฐานะ ๕ 

  [๒๓๔] สนัทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นพระอานนท ์ภกิษุใดเป็นพระอรหันต- 

ขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ 

ภกิษุนัน้ จะยังบรโิภคกามอยูอ่กีหรอื” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “สนัทกะ ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้เป็นผู ้

ไมส่ามารถละเมดิฐานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มส่ามารถแกลง้ปลงสตัวจ์ากชวีติ 

   ๒. เป็นผูไ้มส่ามารถถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้อันเป็นสว่นแหง่ 

       ความเป็นขโมย 

   ๓. เป็นผูไ้มส่ามารถเสพเมถนุธรรม 

   ๔. เป็นผูไ้มส่ามารถกลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

   ๕. เป็นผูไ้มส่ัง่สมบรโิภคกามทัง้หลายเหมอืนเมือ่เป็นคฤหัสถใ์นกาลกอ่น 

  สนัทกะ ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วร 

ท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ยอ่มเป็นผูไ้มส่ามารถละเมดิฐานะ ๕ ประการนี”้ 

ญาณทสัสนะของพระอรหนัตขณีาสพ 

  [๒๓๕] “ทา่นพระอานนท ์ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหม- 

จรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระแลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดบัแลว้ 

สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้เดนิไปอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่

และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะวา่ ‘อาสวะทัง้หลายของเราสิน้ไปแลว้’ จะปรากฏตอ่เนือ่ง 

ตลอดไปไหม” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๖. สนัทกสตูร 

  “สนัทกะ ถา้เชน่นัน้ เราจักอปุมาใหท้า่นฟัง วญิญชูนบางพวกในโลกนีย้อ่มรูท่ั้ว 

ถงึเนือ้ความแหง่ภาษิตไดด้ว้ยอปุมา เปรยีบเหมอืนคนทีม่มีอืและเทา้ขาดไป เมือ่คน 

นัน้เดนิไปอยู ่หยดุอยู ่หลบัอยู ่และตืน่อยู ่ก็รูเ้สมอตอ่เนือ่งวา่ ‘มอืและเทา้ของเรา 

ขาดแลว้’ หรอืเมือ่เขาพจิารณาเหตนัุน้อยูก็่รูว้า่ ‘มอืและเทา้ของเราขาดแลว้’ หรอื” 

  “ทา่นพระอานนท ์คนนัน้ยอ่มไมรู่เ้สมอตอ่เนือ่งวา่ ‘มอืและเทา้ของเรา 

ขาดแลว้’ แตเ่ขาพจิารณาเหตนัุน้แลว้จงึรูว้า่ ‘มอืและเทา้ของเราขาดแลว้” 

  “สนัทกะ ภกิษุนัน้ก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน เป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ เมือ่เธอเดนิไปอยู ่

หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะวา่ ‘อาสวะทัง้หลายของเราสิน้ไปแลว้’ 

ก็ไมป่รากฏตอ่เนือ่งตลอดไป แตเ่มือ่ภกิษุนัน้พจิารณาเหตนัุน้อยูจ่งึรูว้า่ ‘อาสวะทัง้หลาย 

ของเราสิน้ไปแลว้” 

  [๒๓๖] สนัทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นพระอานนท ์ในพระธรรมวนัิยนี ้ภกิษุ 

ก าจัดกเิลสและกองทกุขใ์หอ้อกไปไดม้จี านวนมากเพยีงไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “สนัทกะ ในพระธรรมวนัิยนี ้ภกิษุผูก้ าจัดกเิลสและ 

กองทกุขใ์หอ้อกไปได ้มใิชม่เีพยีง ๑๐๐ รปู ๒๐๐ รูป ๓๐๐ รปู ๔๐๐ รปู ๕๐๐ รปู 

ความจรงิแลว้มอียูจ่ านวนมากทเีดยีว” 

  สนัทกปรพิาชกกลา่ววา่ “ทา่นพระอานนท ์น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ในพระธรรมวนัิยนีไ้มไ่ดม้กีารยกยอ่งธรรมของตน และไมม่กีารตเิตยีนธรรมของ 

ผูอ้ืน่ มแีตก่ารแสดงธรรมตามเหตผุลเทา่นัน้ แตก็่ปรากฏวา่มผีูก้ าจัดกเิลสและ 

กองทกุขไ์ดม้ากมายถงึเพยีงนัน้ สว่นอาชวีกเหลา่นี้ชือ่วา่เป็นบตุรของมารดาผูม้บีตุร 

ตายแลว้ ยกยอ่งแตต่นและตเิตยีนคนอืน่เทา่นัน้ กลับปรากฏวา่มผีูก้ าจัดกเิลสและ 

กองทกุขไ์ดเ้พยีง ๓ คน คอื (๑) นันทะ วจัฉะ (๒) กสิะ สงักจิจะ (๓) มักขล ิโคสาล” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  ล าดับนัน้ สนัทกปรพิาชกเรยีกบรษัิทของตนมากลา่ววา่ “พอ่ผูเ้จรญิทัง้หลาย 

จงประพฤตพิรหมจรรยก์ันเถดิ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมยอ่ม 

มผีล แตบ่ัดนี ้เราทัง้หลายจะสละลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ไมใ่ชเ่ป็นของ 

ท าไดง้า่ย” 

  สนัทกปรพิาชกไดส้ง่บรษัิทของตนไปประพฤตพิรหมจรรยใ์นส านักพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้ดังนีแ้ล 

สนัทกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่สกลุทุาย ีสตูรใหญ ่

  [๒๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ปรพิาชกผูม้ชี ือ่เสยีงจ านวนมาก คอื ปรพิาชกชือ่ 

อันนภาระ ปรพิาชกชือ่วรตระ ปรพิาชกชือ่สกลุทุาย ีและปรพิาชกเหลา่อืน่ลว้นม ี

ชือ่เสยีง อาศัยอยูใ่นอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่หเ้หยือ่แกน่กยงู ครัน้เวลาเชา้ 

พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุ 

ราชคฤห ์ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดม้พีระด ารวิา่ 

  “ยังเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตในเขตกรงุราชคฤห ์ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไป 

หาสกลุทุายปีรพิาชก จนถงึอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่หเ้หยือ่แกน่กยงู” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จเขา้ไปยังอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่หเ้หยือ่ 

แกน่กยงู 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

 

ดริจัฉานกถา 

  สมัยนัน้ สกลุทุายปีรพิาชกก าลังน่ังอยูก่ับปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญผู่ก้ าลัง 

สนทนาถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ ดว้ยเสยีงดังอือ้องึ คอื พดูเรือ่งพระราชา เรือ่งโจร 

เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ 

เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่ง 

นคิม เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ี(เรือ่งบรุษุ) เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่ง 

ตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่ง 

ความเจรญิและความเสือ่มอยา่งนัน้ ๆ สกลุทุายปีรพิาชกไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ก าลังเสด็จมาแตไ่กล จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย โปรดเงยีบหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ พระสมณโคดม 

ก าลังเสด็จมา พระองคโ์ปรดเสยีงเบา ทรงแนะน าใหพ้ดูกันเบา ๆ ตรัสสรรเสรญิคณุ 

ของคนทีพ่ดูเสยีงเบา บางทพีระองคท์รงทราบวา่ บรษัิทเสยีงเบา พระองคอ์าจจะ 

เสด็จเขา้มาหาก็ได”้ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดพ้ากันนิง่ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จ 

เขา้ไปหาสกลุทุายปีรพิาชกถงึทีอ่ยู ่สกลุทุายปีรพิาชกทลูเชือ้เชญิพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอเชญิพระผูม้พีระภาคจงเสด็จเขา้มาเถดิ ขอตอ้นรับ 

เสด็จ นาน ๆ พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมาทีน่ี ้ขอเชญิพระผูม้พีระภาคประทับน่ังเถดิ 

อาสนะนีป้ลูาดไวแ้ลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ แมส้กลุทุายปีรพิาชก 

ก็เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามสกลุทุาย-ี 

ปรพิาชกวา่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

 

เร ือ่งการท าความเคารพ 

  [๒๓๘] “อทุาย ีบัดนี ้ทา่นทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร 

เรือ่งอะไรทีท่า่นทัง้หลายสนทนากันคา้งไว”้ 

  สกลุทุายปีรพิาชกทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งทีข่า้พระองค ์

ทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันในเวลานี ้ของดไวก้อ่นเถดิ เรือ่งนีพ้ระผูม้พีระภาค 

จะทรงสดบัไดใ้นภายหลังโดยไมย่าก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนักอ่น ๆ พวกสมณ- 

พราหมณ์ผูม้ลีัทธติา่งกันไดม้าชมุนุมกันทีศ่าลาถกแถลง๑ ไดส้นทนากันถงึเรือ่งนีว้า่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เป็นลาภ๒ของชาวอังคะและชาวมคธหนอ ชาวอังคะและ 

ชาวมคธไดด้แีลว้หนอ ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผู ้

มชีือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ี

เขา้จ าพรรษา ณ กรงุราชคฤหแ์ลว้ คอื ปรูณะ กัสสปะ๓ ผูเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ 

เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกัน 

วา่เป็นคนด ีเขา้จ าพรรษา ณ กรงุราชคฤหแ์ลว้ มักขล ิโคสาล๔ ... อชติะ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศัพทบ์าลวี่า กตุหูลสาลา อรรถกถาแกว้า่ ไมม่ศีาลาทีม่ชี ือ่อยา่งนีโ้ดยเฉพาะ แตเ่ป็นสถานทีท่ีส่มณ- 

   พราหมณ์ผูเ้ป็นเดยีรถยีต์า่งพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธขิองตน (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๑/๓๐๔) อกีนัยหนึง่ 

   หมายถงึการประชมุสนทนาประกาศลัทธ ิท าใหป้ระชาชนทราบวา่ ‘คนนีพ้ดูอะไร คนนีป้ระกาศอะไร’ 

   เป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๓๘/๑๗๓) 

๒ ลาภ ในทีน่ีห้มายถงึการไดเ้ห็น การไดถ้ามปัญหา หรอืการไดฟั้งธรรมกถาจากสมณพราหมณ์ทัง้หลาย 

   (ม.ม.อ. ๒/๒๓๘/๑๗๓) 

๓ ค าวา่ ปรูณะ เป็นชือ่ของเขา เหตทุีช่ ือ่อยา่งนัน้เพราะเขาเป็นทาสคนทีค่รบรอ้ยพอด ีค าวา่ กสัสปะ เป็นชือ่ 

   โคตร รวมทัง้ชือ่และโคตรเรยีกว่า ปรูณกัสสปะ (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๕๑/๑๓๐, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๐) 

๔ ค าวา่ มกัขล ิเป็นชือ่ที ่๑ ของเขา เหตทุีม่ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเขาเป็นคนถอืหมอ้น ้ามันเดนิตามทางทีม่ ี

   เปือกตม มักจะไดร้ับค าเตอืนจากนายวา่ มา ขล ิ(อยา่ลืน่นะ) ค าวา่ โคสาล เป็นชือ่ที ่๒ เพราะเขาเกดิใน 

   โรงโค (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๕๒/๑๓๑, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

เกสกัมพล๑ ... ปกธุะ กัจจายนะ๒ ... สญัชยั เวลัฏฐบตุร๓ ... นคิรนถ ์นาฏบตุร๔ 

ผูเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิ

คนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีรวมทัง้พระสมณโคดมแมน้ี ้ผูเ้ป็นเจา้หมู่ 

เจา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมาก 

ยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีพระองคก็์เสด็จเขา้จ าพรรษา ณ กรงุราชคฤหเ์หมอืนกนั 

บรรดาทา่นสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง 

มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนดนีี ้ใครเลา่หนอที ่

สาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา และสาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพแลว้ 

อาศัยใครเลา่อยู’่ 

เร ือ่งศษิยไ์มเ่คารพครทู ัง้ ๖ 

  [๒๓๙] ในทีป่ระชมุนัน้ สมณพราหมณ์บางพวกกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ครปูรูณะ 

กัสสปะนีถ้งึจะเป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ 

เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีแตส่าวกทัง้หลายก็ไมย่อม 

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา และสาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพแลว้ ก็ไมอ่าศัย 

ครปูรูณะ กัสสปะอยู ่

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ครปูรูณะ กัสสปะแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย ในบรษัิทนัน้ 

สาวกคนหนึง่ของครปูรูณะ กัสสปะไดส้ง่เสยีงขึน้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย อยา่ถาม 

เนือ้ความนีก้ับครปูรูณะ กสัสปะเลย ครปูรูณะ กสัสปะนีไ้มรู่เ้นือ้ความนี ้พวกเราสิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ อชติะ เป็นชือ่ของเขา และไดช้ือ่วา่ เกสกมัพล ก็เพราะนุ่งผา้ทีท่ าดว้ยผมของมนุษย ์(ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๕๓/๑๓๑, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

๒ ค าว่า ปกธุะ เป็นชือ่ของเขา ค าวา่ กจัจายนะ เป็นชือ่โคตรเรยีกรวมทัง้ชือ่และโคตรวา่ ปกธุกัจจายนะ 

   (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๕๔/๑๓๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

๓ ค าวา่ สญัชยั เป็นชือ่ของเขา ค าวา่ เวลฏัฐบตุร เป็นชือ่ที ่๒ เพราะเป็นบตุรของชา่งสาน (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๕๕/๑๓๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

๔ ค าวา่ นคิรนถเ์ป็นชือ่ของเขาทีม่ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเขามักกลา่ววา่‘เราไมม่กีเิลสเครือ่งรอ้ยรัด‘ ค าวา่ นาฏบตุร 

   เป็นอกีชือ่หนึง่ของเขา เพราะเขาเป็นบตุรของนักฟ้อน (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๕๖/๑๓๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

จงึจะรูเ้นือ้ความนี ้พวกทา่นจงถามเนือ้ความนีก้ับพวกเราเถดิ พวกเราจักอธบิายให ้

ทา่นฟัง’ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ครปูรูณะ กัสสปะยกมอืทัง้สองขึน้ แลว้กลา่วขอรอ้งวา่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จงเงยีบเสยีงหน่อย อยา่สง่เสยีงไปเลย ทา่นพวกนีจ้ะถาม 

พวกทา่นไมไ่ด ้แตถ่ามเราได ้เราจักอธบิายใหท้า่นพวกนีฟั้ง’ ก็หา้มไมไ่ด ้

  อนึง่ สาวกของครปูรูณะ กัสสปะเป็นอันมาก พากันยกโทษวา่ ‘ทา่นไมรู่ท่ั้ว 

ถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจะรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นปฏบิัตผิดิ 

แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน ์แตค่ าพดูของทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าที ่

ควรพดูกอ่นทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง ทา่นกลับพดูกอ่น เรือ่งที ่

ทา่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิค าพดูของทา่นไดแ้ลว้ ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ 

ถา้ทา่นมคีวามสามารถก็จงหาทางแกไ้ขค าพดูหรอืเปลือ้งตนใหพ้น้ผดิเถดิ’ แลว้พา 

กันหลกีไป พวกสาวกไมย่อมสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาครปูรูณะ กัสสปะดว้ย 

อาการอยา่งนี ้และสาวกทัง้หลาย ไมส่กัการะ เคารพแลว้ ก็ไมอ่าศัยครปูรูณะ 

กัสสปะอยู ่ครปูรูณะ กัสสปะก็ไมโ่กรธ เพราะเป็นการต าหนทิีช่อบธรรม’ 

  สมณพราหมณ์บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมค้รมูักขล ิโคสาลนี.้..ครอูชติะ 

เกสกัมพล... ครปูกธุะ กัจจายนะ... ครสูญัชยั เวลัฏฐบตุร... ครนูคิรนถ ์นาฏบตุร 

ถงึจะเป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นคนมชีือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ 

ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีแตส่าวกทัง้หลายไมย่อมสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูา และสาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพแลว้ ก็ไมอ่าศัยครนูคิรนถ ์

นาฏบตุรอยู ่

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ครนูคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย ในบรษัิทนัน้ 

สาวกคนหนึง่ของครนูคิรนถ ์นาฏบตุรไดส้ง่เสยีงขึน้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย อยา่ถาม 

เนือ้ความนีก้ับครนูคิรนถ ์นาฏบตุรเลย ครนูคิรนถ ์นาฏบตุรนีไ้มรู่เ้นือ้ความนี้ 

พวกเราสจิงึจะรูเ้นือ้ความนี ้พวกทา่นจงถามเนือ้ความนีก้ับเราเถดิ เราจะอธบิาย 

เนือ้ความนีใ้หท้า่นฟัง’ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ครนูคิรนถ ์นาฏบตุรยกมอืทัง้สองขึน้ 

แลว้กลา่วขอรอ้งวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จงเงยีบเสยีงหน่อย อยา่สง่เสยีงไปเลย 

ทา่นพวกนีจ้ะถามพวกทา่นไมไ่ด ้แตถ่ามเราได ้เราจักอธบิายใหท้า่นพวกนีฟั้ง’ 

ก็หา้มไมไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  อนึง่ สาวกของครนูคิรนถ ์นาฏบตุรเป็นอันมาก พากันยกโทษวา่ ‘ทา่นไมรู่ ้

ท่ัวถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจะรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นปฏบิัตผิดิ 

แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน ์แตค่ าพดูของทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าทีค่วร 

พดูกอ่นทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง ทา่นกลับพดูกอ่น เรือ่งทีท่า่น 

เคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิค าพดูของทา่นไดแ้ลว้ ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่น 

มคีวามสามารถก็จงหาทางแกไ้ขค าพดูหรอืเปลือ้งตนใหพ้น้ผดิเถดิ’ แลว้พากัน 

หลกีไป พวกสาวกไมย่อมสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาครนูคิรนถ ์นาฏบตุร 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้และสาวกทัง้หลาย ไมส่กัการะ เคารพแลว้ ก็ไมอ่าศัยครนูคิรนถ ์

นาฏบตุรอยู ่ครนูคิรนถ ์นาฏบตุรก็ไมโ่กรธ เพราะเป็นการต าหนทิีช่อบธรรม’ 

ความเคารพในพระพทุธเจา้ 

  [๒๔๐] สมณพราหมณ์บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมพระองคน์ี ้

ทรงเป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ ทรงเป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิ

คนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีสาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

พระองค ์นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระองคอ์ยู ่

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย ในบรษัิทนัน้ 

สาวกของพระสมณโคดมรปูหนึง่ไอขึน้ เพือ่นพรหมจารรีปูหนึง่ใชเ้ขา่สะกดิเตอืน 

ใหรู้ว้า่ ‘ท่านจงเงยีบเสยีง อยา่สง่เสยีงดังไป พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นศาสดาของเรา 

ทัง้หลายก าลังแสดงธรรม’ ในเวลาทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย 

จะไมม่เีสยีงจาม หรอืเสยีงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลย หมูม่หาชนมุง่หวงั 

ทีจ่ะฟังธรรมนัน้วา่ ‘เราทัง้หลายจักฟังธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสแกพ่วกเรา’ บรุษุ 

บบีรังผึง้ซ ึง่ปราศจากตัวออ่น ทีส่ ีแ่ยกทางหลวง หมูม่หาชนก็มุง่หวงัทีจ่ะไดน้ ้าผึง้นัน้ 

แมฉั้นใด ในเวลาทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน จะไมม่เีสยีงจาม หรอืเสยีงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลย หมูม่หาชน 

มุง่หวงัทีจ่ะฟังธรรมนัน้วา่ ‘เราทัง้หลายจักฟังธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคจักตรัสแกพ่วกเรา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  แมส้าวกของพระสมณโคดมผูบ้าดหมางกับเพือ่นพรหมจารแีลว้ลาสกิขาออกไป 

เป็นคฤหัสถ ์ก็ยังกลา่วสรรเสรญิพระศาสดา กลา่วสรรเสรญิพระธรรม และกลา่ว 

สรรเสรญิพระสงฆ ์ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่ ตเิตยีนเฉพาะตนเองวา่ ‘ถงึพวกเราจักไดม้าบวช 

ในพระธรรมวนัิยนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้อยา่งนี ้แตไ่มอ่าจประพฤตพิรหมจรรย ์

ใหบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติได ้เป็นคนไมม่บีญุ มบีญุนอ้ยเสยีแลว้’ 

  สาวกของพระสมณโคดมเหลา่นัน้จะเป็นอารามกิชนก็ด ีเป็นอบุาสกก็ด ีก็ยัง 

สมาทานประพฤตสิกิขาบท ๕ ประการ สาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื 

บชูาพระสมณโคดมดว้ยอาการอยา่งนี ้นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศยั 

พระสมณโคดมอยู”่ 

ธรรมเป็นเหตใุหท้ าความเคารพ ๕ ประการ 

  [๒๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีเธอพจิารณาเห็นธรรมกีป่ระการ 

ทีม่อียูใ่นเรา ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกของเราสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจาก 

สกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู”่ 

  สกลุทุายปีรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์จิารณา 

เห็นธรรม ๕ ประการในพระผูม้พีระภาค ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้พีระภาค นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัย 

พระผูม้พีระภาคอยู ่

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พระผูม้พีระภาคเสวยพระกระยาหารนอ้ย และทรงกลา่วสรรเสรญิ 

       ความเป็นผูม้อีาหารนอ้ย ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูม้ ี

       พระภาคเป็นประการที ่๑ ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายสกัการะ 

       เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้พีระภาค นอกจากสกัการะ เคารพ 

       แลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๒. พระผูม้พีระภาคทรงสนัโดษ๑ดว้ยจวีรตามมตีามได ้และทรงกลา่ว 

       สรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้ขา้พระองคพ์จิารณา 

       เห็นธรรมนี้ในพระผูม้พีระภาคเป็นประการที ่๒ ซึง่เป็นเหตใุหส้าวก 

       ทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้พีระภาค นอกจาก 

       สกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู ่

   ๓. พระผูม้พีระภาคทรงสนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้และทรง 

       กลา่วสรรเสรญิความสันโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้ขา้พระองค ์

       พจิารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูม้พีระภาคเป็นประการที ่๓ ซึง่เป็นเหต ุ

       ใหส้าวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้พีระภาค 

       นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู ่

   ๔. พระผูม้พีระภาคทรงสนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้และทรง 

       กลา่วสรรเสรญิความสันโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้ขา้พระองค ์

       พจิารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูม้พีระภาคเป็นประการที ่๔ ซึง่เป็นเหต ุ

       ใหส้าวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้พีระภาค 

       นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู ่

   ๕. พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูส้งัด๒และทรงกลา่วสรรเสรญิความสงัด 

       ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูม้พีระภาคเป็นประการที ่๕ 

       ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาพระผูม้ ี

       พระภาค นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สนัโดษ หมายถงึความสันโดษ ๓ ประการ คอื (๑) ยถาลาภสนัโดษ เป็นผูส้ันโดษตามมตีามไดท้ัง้ดแีละ 

   ไมด่ ี(๒) ยถาพลสนัโดษ เป็นผูส้ันโดษตามก าลังทัง้ก าลังของตนและของทายก (๓) ยถาสารปุปสนัโดษ 

   เป็นผูส้ันโดษตามสมควรแกส่มณภาวะ 

   สันโดษ ๓ ประการ ในปัจจัย ๔ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชบรขิาร จงึเป็น 

   สันโดษ ๑๒ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๔๘-๕๐) 

๒ เป็นผูส้งดั หมายถงึมวีเิวก ๓ ประการ คอื (๑) กายวเิวก สงัดกาย ไดแ้ก ่อยู่ผูเ้ดยีวทกุอริยิาบถ 

   (๒) จติตวเิวก ไดแ้ก ่ไดส้มาบัต ิ๘ (๓) อปุธวิเิวก ไดแ้ก ่บรรลนุพิพาน (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีม่อียู ่

ในพระผูม้พีระภาคซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอกจาก 

สกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยพระผูม้พีระภาคอยู”่ 

  [๒๔๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจ 

ดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเสวยพระกระยาหารนอ้ย และทรงกลา่วสรรเสรญิความเป็น 

ผูม้อีาหารนอ้ย’ อนึง่ สาวกทัง้หลายของเราฉันอาหารเพยีง ๑ โกสะ๑ก็ม ีเพยีงครึง่ 

โกสะก็ม ีเพยีงเทา่ผลมะตมูก็ม ีเพยีงครึง่ผลมะตมูก็ม ีสว่นเราสบิางครัง้ฉันอาหาร 

เสมอขอบปากบาตรนีก็้ม ียิง่กวา่ก็ม ีถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ 

‘พระสมณโคดมเสวยพระกระยาหารนอ้ย และทรงกลา่วสรรเสรญิความเป็นผูม้ ี

อาหารนอ้ย’ สาวกทัง้หลายของเราผูท้ีฉั่นอาหารเพยีง ๑ โกสะบา้ง เพยีงครึง่ 

โกสะบา้ง เพยีงเทา่ผลมะตมูบา้ง เพยีงครึง่ผลมะตมูบา้ง ก็คงจะไมส่กัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาเรา แลว้อาศัยเราอยูโ่ดยธรรมนี ้(๑) 

  ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ 

เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงสนัโดษดว้ยจวีร 

ตามมตีามได ้และทรงกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได’้ อนึง่ 

สาวกทัง้หลายของเราเป็นผูถ้อืผา้บังสกุลุเป็นวตัร ทัง้ครองจวีรเศรา้หมองดว้ย 

เธอเหลา่นัน้เลอืกเก็บผา้ทีไ่มม่ชีายจากป่าชา้บา้ง จากกองหยากเยือ่บา้ง จากรา้น 

ตลาดบา้ง น ามาท าเป็นผา้สงัฆาฏใิชก็้ม ีสว่นเราสบิางคราวก็ใชค้หบดจีวีรเนือ้แน่น 

เย็บดว้ยเสน้ดา้ยเหนยีว เสน้ดา้ยละเอยีดเชน่กับขนน ้าเตา้ ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึ 

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็อาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ 

ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้และทรงกลา่วสรรเสรญิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๑ โกสะ หมายถงึถว้ยเล็ก หรอืขันเล็ก ทีท่ายกผูเ้ป็นทานบดบีรรจุอาหารชัน้เลศิเก็บไวถ้วายบรรพชติผู ้

   มาบณิฑบาต (ม.ม.อ. ๒/๒๔๒/๑๗๔-๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

ความสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได’้ สาวกทัง้หลายของเราผูท้ีถ่อืผา้บังสกุลุเป็นวตัร 

ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง เลอืกเก็บผา้ทีไ่มม่ชีายจากป่าชา้บา้ง จากกองหยากเยือ่บา้ง 

จากรา้นตลาดบา้ง มาท าเป็นผา้สงัฆาฏใิช ้ก็คงจะไมส่กัการะ เคารพ นับถอื 

บชูาเรา แลว้อาศัยเราอยูโ่ดยธรรมนี ้(๒) 

  ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ 

เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงสนัโดษดว้ย 

บณิฑบาตตามมตีามได ้และทรงกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามม ี

ตามได’้ อนึง่ สาวกทัง้หลายของเราเป็นผูถ้อืบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืการเทีย่วบณิฑบาต 

ตามล าดับตรอกเป็นวตัร ยนิดใีนวตัรคอืการรับภัตตาหารทัง้ดทัีง้เลว เธอเหลา่นัน้ 

เมือ่เขา้ไปถงึละแวกบา้นแลว้ ถงึใครจะนมินตด์ว้ยอาสนะก็ไมย่นิด ีสว่นเราส ิ

บางครัง้ก็ฉันในทีน่มินต ์แตล่ว้นเป็นขา้วสกุแหง่ขา้วสาลทีีเ่ขาน ากากออกแลว้ มแีกง 

และกับหลายอยา่ง ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา 

นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดม 

ทรงสนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้และทรงกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ย 

บณิฑบาตตามมตีามได’้ สาวกทัง้หลายของเราผูท้ีถ่อืบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืการเทีย่ว 

บณิฑบาตตามล าดับตรอกเป็นวตัร ยนิดใีนวตัรคอืการรับภัตตาหารทัง้ดทัีง้เลว 

เมือ่เขา้ไปยังละแวกบา้นแลว้ ถงึใครจะนมินตด์ว้ยอาสนะก็ไมย่นิด ีก็คงจะไมส่กัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาเรา แลว้อาศัยเราอยูโ่ดยธรรมนี ้(๓) 

  ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ 

เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงสนัโดษดว้ย 

เสนาสนะตามมตีามได ้และทรงกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได’้ 

อนึง่ สาวกทัง้หลายของเราถอืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ถอืการอยูก่ลางแจง้เป็นวตัร 

เธอเหลา่นัน้ไมเ่ขา้ไปทีม่งุตลอด ๘ เดอืน สว่นเราสบิางครัง้อยูใ่นเรอืนยอดทีฉ่าบทา 

ทัง้ขา้งในและขา้งนอก ลมเขา้ไมไ่ด ้มลี ิม่ชดิสนทิด ีมหีนา้ตา่งเปิดปิดได ้ถา้สาวก 

ทัง้หลายจะพงึสกัการะเคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

อาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงยนิดดีว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้

และทรงกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได’้ สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูท้ีถ่อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ถอืการอยูใ่นทีแ่จง้เป็นวตัรไมเ่ขา้ไปทีม่งุตลอด 

๘ เดอืน ก็คงจะไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา แลว้อาศัยเราอยูโ่ดยธรรมนี ้(๔) 

  ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ 

เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูส้งัด และทรง 

กลา่วสรรเสรญิความสงัด’ อนึง่ สาวกทัง้หลายของเราถอืการอยูป่่าเป็นวตัร 

ถอืเสนาสนะอันสงัดคอืป่าชฏัอยู ่เธอเหลา่นัน้ยอ่มมาประชมุทา่มกลางสงฆเ์ฉพาะ 

เวลาสวดปาตโิมกขท์กุกึง่เดอืน สว่นเราสบิางคราวก็มากไปดว้ยภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิา พระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา เดยีรถยี ์สาวกของเดยีรถยี ์

ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพ 

แลว้ก็ยังอาศัยเราอยูด่ว้ยเขา้ใจดังนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูส้งัด และทรงกลา่ว 

สรรเสรญิความสงัด’ สาวกทัง้หลายของเราผูท้ีถ่อืการอยูป่่าเป็นวตัร ถอืเสนาสนะ 

อันสงัดคอืป่าชฏัอยู ่ยอ่มมาประชมุทา่มกลางสงฆเ์ฉพาะเวลาสวดปาตโิมกขท์กุกึง่เดอืน 

ก็คงจะไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา แลว้อาศัยเราอยูโ่ดยธรรมนี ้(๕) 

  อทุาย ีสาวกทัง้หลายยอ่มไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเราแลว้อาศัยเราอยู ่

โดยธรรม ๕ ประการนี ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

ธรรมเป็นเหตใุหท้ าความเคารพประการอืน่ ๆ 

  [๒๔๓] อทุาย ีมธีรรม ๕ ประการอืน่อกีซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเรา 

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู ่

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. สาวกทัง้หลายของเรายอ่มสรรเสรญิ(เรา) ในอธศิลี๑วา่ ‘พระสมณโคดม 

       เป็นผูม้ศีลี ประกอบดว้ยสลีขนัธอ์ยา่งยิง่’ การทีส่าวกทัง้หลายของ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธศิลี ในทีน่ีห้มายถงึศลีอันยอดเยีย่ม ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๐๒/๑๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

       เราสรรเสรญิ(เรา) ในอธศิลีวา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูม้ศีลี ประกอบ 

       ดว้ยสลีขนัธอ์ยา่งยิง่’ นีแ้ล เป็นธรรมประการที ่๑ ซึง่เป็นเหตใุห ้

       สาวกทัง้หลายของเราสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจาก 

       สกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู ่

  [๒๔๔] ๒. สาวกทัง้หลายของเรายอ่มสรรเสรญิ(เรา) ในญาณทัสสนะ๑อันยอด 

       เยีย่มวา่ ‘พระสมณโคดมเมือ่ทรงรูเ้องก็ตรัสวา่ ‘เรารู’้ เมือ่ทรงเห็น 

       เองก็ตรัสวา่ ‘เราเห็น’ ทรงแสดงธรรมเพือ่ความรูย้ ิง่ มใิชท่รงแสดง 

       เพือ่ความไมรู่ย้ ิง่ ทรงแสดงธรรมมเีหต ุมใิชท่รงแสดงธรรมไมม่เีหต ุ

       ทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์มใิชท่รงแสดงธรรมไมม่ปีาฏหิารยิ’์ การที ่

       สาวกทัง้หลายของเราสรรเสรญิ(เรา)ในญาณทัสสนะอันยอดเยีย่ม 

       วา่ ‘พระสมณโคดมเมือ่ทรงรูเ้องก็ตรัสวา่ ‘เรารู’้ เมือ่ทรงเห็นเองก็ 

       ตรัสวา่ ‘เราเห็น’ ทรงแสดงธรรมเพือ่ความรูย้ ิง่ มใิชท่รงแสดงเพือ่ 

       ความไมรู่ย้ ิง่ ทรงแสดงธรรมมเีหต ุมใิชท่รงแสดงธรรมไมม่เีหต ุ

       ทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์มใิชท่รงแสดงธรรมไมม่ปีาฏหิารยิ’์ นีแ้ล 

       เป็นธรรมประการที ่๒ ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเราสกัการะ 

       เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัย 

       เราอยู ่

  [๒๔๕] ๓. สาวกทัง้หลายของเรายอ่มสรรเสรญิ(เรา)ในอธปัิญญา๒วา่ ‘พระสมณ- 

       โคดมทรงมพีระปัญญา ทรงประกอบดว้ยพระปัญญาขนัธอ์ันยิง่ 

       เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่ระสมณโคดมจักไมท่รงเล็งเห็นถอ้ยค าทีย่ังไมม่าถงึ 

       หรอืจักไมท่รงขม่ค าโตเ้ถยีงของฝ่ายอืน่ทีเ่กดิขึน้แลว้ ใหเ้ป็นการ 

       ถกูตอ้ง มเีหตผุลด’ี ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร มบีา้งไหม 

       ทีส่าวกทัง้หลายของเรา เมือ่รู ้เห็นอยา่งนี้ จะพงึพดูสอดขึน้มา” 

       “ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๘๕ (จูฬวัจฉโคตตสตูร) หนา้ ๒๑๖ ในเลม่นี้ 

๒ อธปิญัญา หมายถงึปัญญาในมรรค ๔ และผล ๔ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๗๗๐/๕๐๕ อกีนัยหนึง่ หมายถงึ 

   วปัิสสนาปัญญาและมรรคปัญญา (อภ.ิว.ิอ. ๗๗๐/๔๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

       “อทุาย ีเราไมห่วงัการพร ่าสอนจากสาวกทัง้หลาย ทีแ่ทส้าวกทัง้หลาย 

       ยอ่มหวงัการพร ่าสอนจากเราเทา่นัน้ การทีส่าวกทัง้หลายของเรา 

       ยอ่มสรรเสรญิ(เรา)ในอธปัิญญาวา่ ‘พระสมณโคดมทรงมพีระปัญญา 

       ทรงประกอบดว้ยพระปัญญาขนัธอ์ันยิง่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่ระสมณ- 

       โคดมจักไมท่รงเล็งเห็นถอ้ยค าทีย่ังไมม่าถงึ หรอืจักไมท่รงขม่ค าโต ้

       เถยีงของฝ่ายอืน่ทีเ่กดิขึน้แลว้ ใหเ้ป็นการถกูตอ้ง มเีหตผุลด’ี นีแ้ล 

       เป็นธรรมประการที ่๓ ซึง่ เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเราสกัการะ 

       เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู ่

  [๒๔๖] ๔. สาวกทัง้หลายของเราผูถ้กูทกุขท์ว่มทับแลว้ ถกูทกุขค์รอบง าแลว้ 

       เพราะทกุขใ์ด เธอเหลา่นัน้จงึเขา้มาหาเราแลว้ถามถงึทกุขอรยิสจันัน้ 

       เราถกูเธอเหลา่นัน้ถามถงึทกุขอรยิสจัก็ตอบได ้เราท าใหเ้ธอเหลา่ 

       นัน้มจีติยนิดแีชม่ชืน่ดว้ยการตอบปัญหา เธอเหลา่นัน้เขา้มาหาเรา 

       แลว้ถามถงึทกุขสมทัุยอรยิสจั ฯลฯ ทกุขนโิรธอรยิสจั ฯลฯ ถามถงึ 

       ทกุขนโิรธคามนิปีฏทิาอรยิสจั เราถกูเธอเหลา่นัน้ถามถงึทกุข- 

       นโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัก็ตอบได ้เราท าใหเ้ธอเหลา่นัน้มจีติยนิด ี

       แชม่ชืน่ดว้ยการตอบปัญหา การทีส่าวกทัง้หลายของเราผูถ้กูทกุข ์

       ทว่มทับแลว้ ถกูทกุขค์รอบง าแลว้เพราะทกุขใ์ด เธอเหลา่นัน้จงึเขา้ 

       มาหาเราแลว้ ถามถงึทกุขอรยิสจันัน้ เราถกูเธอเหลา่นัน้ถามถงึ 

       ทกุขอรยิสจัก็ตอบได ้เราท าใหเ้ธอเหลา่นัน้มจีติยนิดแีชม่ชืน่ดว้ยการ 

       ตอบปัญหา เธอเหลา่นัน้เขา้มาหาเราแลว้ถามถงึทกุขสมทัุยอรยิสจั 

       ฯลฯ ทกุขนโิรธอรยิสจั ฯลฯ ถามถงึทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

       เราถกูเธอเหลา่นัน้ถามถงึทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัแลว้ก็ตอบได ้

       เราท าใหเ้ธอเหลา่นัน้มจีติยนิดแีชม่ชืน่ดว้ยการตอบปัญหา นีแ้ล 

       เป็นธรรมประการที ่๔ ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเราสกัการะ 

       เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัย 

       เราอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  [๒๔๗] ๕. เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัต ิ

       ตามยอ่มเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

       ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  เพราะเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรล ุ

ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมี๑อยู ่

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ๒ พยายาม ปรารภความเพยีร๓ ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรม๔ทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารม ีในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัตตผลอันมอีภญิญาเป็นทีส่ดุ และม ี

   อภญิญาเป็นบารม ี(ม.ม.อ. ๒/๒๔๗/๑๗๗) 

๒ สรา้งฉนัทะ ในทีน่ีห้มายถงึสรา้งความพอใจในกศุลคอืความประสงคจ์ะท ายิง่ขึน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๔๗/๑๗๗) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๕ (เสขปฏปิทาสตูร) หนา้ ๒๙ ในเลม่นี้ 

๔ บาปอกศุลธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอาสวะ คอื กามาสวะ (อาสวะคอืกาม) (ม.ม.อ. ๒/๒๔๗/๑๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ 

       ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มที ่แหง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เพราะเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึได ้

บรรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร๑(สมาธทิีเ่กดิจาก 

       ฉันทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจาก 

       วริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจาก 

       จติตะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิ 

       จากวมิังสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

  เพราะเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรล ุ

ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธนิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้

   ๒. เจรญิวริยินิทรยี ์ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ ปธานสงัขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น(ปธาน) วริยิสมาธ ิ

   จติตสมาธ ิและวมิงัสาสมาธ ิก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกัน ในสตูรนี ้เป็นทัง้โลกยิะและโลกตุตระ (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๓. เจรญิสตนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๔. เจรญิสมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญนิทรยีท์ีจ่ะใหถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้

  เพราะเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรล ุ

ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิพละ(ธรรมอันเป็นก าลัง) ๕ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธาพละทีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้

   ๒. เจรญิวริยิพละ ฯลฯ 

   ๓. เจรญิสตพิละ ฯลฯ 

   ๔. เจรญิสมาธพิละ ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญาพละ ทีจ่ะใหถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้

  เพราะเจรญิพละ ๕ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุ 

แหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิโพชฌงค(์องคธ์รรมแหง่การตรัสรู)้ ๗ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้ม 

       ไปในโวสสคัคะ (ความสละ) 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

   ๓. เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

   ๔. เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๖. เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ (ความสละ) 

  เพราะเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรล ุ

ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

  อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเรา 

ผูป้ฏบิัตติามเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิ  ๒. เจรญิสมัมาสงักัปปะ 

   ๓. เจรญิสมัมาวาจา   ๔. เจรญิสมัมากัมมันตะ 

   ๕. เจรญิสมัมาอาชวีะ   ๖. เจรญิสมัมาวายามะ 

   ๗. เจรญิสมัมาสต ิ  ๘. เจรญิสมัมาสมาธ ิ

  เพราะเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรล ุ

ทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

  [๒๔๘] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม เจรญิวโิมกข(์ธรรมเครือ่งหลดุพน้) ๘ ประการ๑ คอื 

   ๑. สาวกผูม้รีปูเห็นรปูทัง้หลาย นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๑ 

   ๒. สาวกผูม้อีรปูสญัญาภายในเห็นรปูทัง้หลายภายนอก นีเ้ป็นวโิมกข ์

       ประการที ่๒ 

   ๓. สาวกนอ้มใจไปวา่ ‘งาม’ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๓ 

   ๔. สาวกบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุ 

       มไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

       สญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๔ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๗๔/๑๒๒, ท.ีปา. ๑๑/๓๓๙/๒๓๐, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๖/๓๖๘-๓๖๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๕. สาวกลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       วญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

       นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๕ 

   ๖. สาวกลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่นีเ้ป็นวโิมกข ์

       ประการที ่๖ 

   ๗. สาวกลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๗ 

   ๘. สาวกลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๘ 

  เพราะเจรญิวโิมกข ์๘ ประการนัน้แล สาวกของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุ 

แหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

  [๒๔๙] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม เจรญิอภภิายตนะ๑ ๘ ประการ คอื 

   ๑. สาวกผูห้นึง่มรีปูสญัญาภายใน๒ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก 

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

       เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๑ 

   ๒. สาวกผูห้นึง่มรีปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ ่

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

       เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภภิายตนะ หมายถงึเหตคุรอบง า เหตทุีม่อีทิธพิล ไดแ้กญ่าณหรอืฌานทีเ่ป็นเหตคุรอบง านวิรณ์ ๕ และ 

   อารมณ์ทัง้หลาย ค านีม้าจาก อภภิ+ูอายตนะ ทีช่ ือ่วา่ อภภิ ูเพราะครอบง าอารมณ์ และชือ่วา่ อายตนะ 

   เพราะเป็นทีเ่กดิความสขุอันวเิศษแกพ่ระโยคทีัง้หลาย เพราะเป็นมนายตนะและธัมมายตนะ (องฺ.อฏฺฐก.อ. 

   ๓/๖๕/๒๗๐, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา ๓/๖๑-๖๕/๓๐๒, ท.ีม.อ. ๒/๑๗๓/๑๖๔, ม.ม.อ. ๒/๒๔๙/๑๘๗) 

๒ มรีปูสญัญาภายใน หมายถงึจ าไดห้มายรูร้ปูภายในโดยการบรกิรรมรปูภายในทียั่งไมถ่งึอัปปนา (องฺ. 

   อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๐, ม.ม.อ. ๒/๒๔๙/๑๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๓. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน๑ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก 

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

       เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๓ 

   ๔. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ ่

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้

       เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๔ 

   ๕. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว 

       มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ดอกผักตบทีเ่ขยีว มสี ี

       เขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ หรอืผา้เมอืงพาราณสอีัน 

       มเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น ทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว 

       มสีเีขยีวเขม้ แมฉั้นใด สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ย 

       ของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๕ 

   ๖. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง 

       มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ดอกกรรณกิารท์ี ่

       เหลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ หรอืผา้ 

       เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น ทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง 

       เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ แมฉั้นใด สาวกผูห้นึง่ม ี

       อรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกที ่

       เหลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ครอบง า 

       รปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะ 

       ประการที ่๖ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มอีรปูสญัญาภายใน หมายถงึปราศจากการบรกิรรมในรปูภายใน เพราะไมใ่หร้ปูสัญญาเกดิขึน้ (อง. 

   อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๑, ม.ม.อ. ๒/๒๔๙/๑๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๗. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง มสี ี

       แดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ดอกชบาทีแ่ดง มสีแีดง 

       เปรยีบดว้ยของแดง และมสีแีดงเขม้ หรอืผา้เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ 

       ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น ทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ 

       แมฉั้นใด สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปู 

       ทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ 

       ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็น 

       อภภิายตนะประการที ่๗ 

   ๘. สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกสขีาว 

       มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ดาวประกายพรกึทีข่าว 

       มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว และมสีขีาวเขม้ หรอืผา้เมอืงพาราณส ี

       อันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น ทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว 

       มสีขีาวเขม้ แมฉั้นใด สาวกผูห้นึง่มอีรปูสญัญาภายใน ก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ย 

       ของขาว มสีขีาวเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๘ 

  เพราะเจรญิอภภิายตนะ ๘ ประการนัน้แล๑ สาวกของเราเป็นอันมากจงึได ้

บรรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมี๒อยู ่

  [๒๕๐] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวก 

ทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติามเจรญิกสณิายตนะ๓ (บอ่เกดิแหง่ธรรมทีม่กีสณิเป็นอารมณ์) 

๑๐ ประการ คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๙/๗๑-๗๓, ท.ีปา. ๑๑/๓๔๖/๒๓๗-๒๓๘ 

๒ บรรลทุ ีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารม ีในทีน่ีห้มายถงึเหล่าสาวกเจรญิธรรมในสตปัิฏฐานเป็นตน้ 

   กอ่น จากนัน้จงึบรรลอุรหัตตผล หรอืเป็นผูอ้บรมวสใีนอภภิายตนะ ๘ ประการนี ้(ม.ม.อ. ๒/๒๔๙/๑๘๙) 

๓ กสณิายตนะ หมายถงึทีเ่กดิหรอืทีเ่ป็นไปแหง่ธรรมทัง้หลายโดยบรกิรรมกสณิเป็นอารมณ์ ค าวา่ กสณิ 

   หมายถงึวัตถสุ าหรับเพง่เพือ่จูงใจใหเ้ป็นสมาธทิัง้หมดหรอืสิน้เชงิ กลา่วคอืวัตถสุ าหรับแผ่ไปไมเ่หลอื ไม่ 

   ปักใจอยูใ่นอารมณ์กัมมัฏฐานเพยีงอารมณ์เดยีว (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๕/๓๓๓, องฺ.ทสก.ฏกีา ๒/๒๕/๓๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๑. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัปฐวกีสณิ(กสณิคอืดนิ) เบือ้งบน เบือ้งต า่ 

       เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

   ๒. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัอาโปกสณิ(กสณิคอืน ้า) ฯลฯ 

   ๓. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัเตโชกสณิ(กสณิคอืไฟ) ฯลฯ 

   ๔. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัวาโยกสณิ(กสณิคอืลม) ฯลฯ 

   ๕. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดันลีกสณิ(กสณิคอืสเีขยีว) ฯลฯ 

   ๖. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัปีตกสณิ(กสณิคอืสเีหลอืง) ฯลฯ 

   ๗. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัโลหติกสณิ(กสณิคอืสแีดง) ฯลฯ 

   ๘. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัโอทาตกสณิ(กสณิคอืสขีาว) ฯลฯ 

   ๙. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัอากาสกสณิ(กสณิคอืทีว่า่งเปลา่) ฯลฯ 

          ๑๐. สาวกผูห้นึง่ยอ่มรูช้ดัวญิญาณกสณิ(กสณิคอืวญิญาณ) เบือ้งบน 

       เบือ้งต า่ เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไมม่ปีระมาณ 

  เพราะเจรญิกสณิายตนะ ๑๐ ประการนัน้เแล๑ สาวกของเราเป็นอันมากจงึได ้

บรรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

ฌาน ๔ 

  [๒๕๑] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม เจรญิฌาน ๔ ประการ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ 

       ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของ 

       รา่งกายทีปี่ตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง พนักงานสรงสนาน 

       หรอืลกูมอืพนักงานสรงสนานผูช้ านาญ เทผงถตูัวลงในภาชนะสมัฤทธิ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๙/๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

       แลว้เอาน ้าประพรมใหต้ดิเป็นกอ้น พอตกเย็นกอ้นถตูัวทีย่างซมึไปจับ 

       ก็ตดิกันหมด ไมก่ระจายออก แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึ 

       ซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก 

       จะไมถ่กูตอ้ง 

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่เธอ 

       ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธริูส้กึ 

       ซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิ

       จะไมถ่กูตอ้ง หว้งน ้าลกึ เป็นวงัวน ไมม่ทีางทีก่ระแสน ้าจะไหล 

       เขา้ได ้ทัง้ดา้นตะวนัออก ดา้นตะวนัตก ดา้นเหนอื และดา้นใต ้

       ฝนก็ไมต่กตามฤดกูาล แตก่ระแสน ้าเย็นพขุึน้จากหว้งน ้านัน้แลว้ท า 

       หว้งน ้านัน้ใหชุ้ม่ชืน่ เอบิอาบ เนอืงนองไปดว้ยน ้าเย็น ไมม่สีว่นไหน 

       ของหว้งน ้านัน้ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจาก 

       สมาธริูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิ 

       จากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง 

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุ 

       ดว้ยนามกายบรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ 

       ดว้ยสขุอันไมม่ปีีตริูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุ 

       อันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง ในกอบัวเขยีว(อบุล) กอบัวหลวง(ปทมุ) 

       หรอืกอบัวขาว(บณุฑรกิ) ดอกบัวเขยีว ดอกบัวหลวงหรอืดอกบัว 

       ขาวบางเหลา่ทีเ่กดิ เจรญิเตบิโตในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้า มนี ้า 

       หลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่ เอบิอาบ ซาบซมึดว้ยน ้าเย็นตัง้ 

       แตย่อดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนของดอกบัวเขยีวดอกบัวหลวง หรอื 

       ดอกบัวขาวท่ัวทกุดอก ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ 

       ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ เอบิอิม่ ดว้ยสขุอันไมม่ปีีตริูส้กึ 

       ซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุ 

       บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่เธอมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง น่ังแผไ่ป 

       ท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไม ่

       ถกูตอ้ง บรุษุน่ังใชผ้า้ขาวคลมุตัวตลอดศรีษะ ไมม่สีว่นไหนของรา่ง 

       กายทีผ่า้ขาวจะไมป่กคลมุ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มใีจ 

       อันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง น่ังแผไ่ปท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของรา่งกาย 

       ทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้เจรญิฌาน ๔ ประการนัน้แล สาวก 

ของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

วชิชา ๘ ประการ 

๑. วปิสัสนาญาณ 

  [๒๕๒] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติามรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘กายของเรานีค้มุกันเป็นรปูรา่งประกอบขึน้จาก 

มหาภตูรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส ไมเ่ทีย่งแท ้

ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีนัแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วญิญาณของเรา 

อาศัยและเนือ่งอยูใ่นกายนี’้ แกว้ไพฑรูยอ์ันงดงาม ตามธรรมชาตมิแีปดเหลีย่ม 

ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว 

หรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน คนตาถงึหยบิแกว้ไพฑรูยนั์น้วางไวใ้นมอืแลว้พจิารณารูว้า่ 

‘แกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใส เป็น 

ประกายไดส้ดัสว่นมดีา้ยสเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว หรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน’ 

ไดบ้อกขอ้ปฏบิตัแิกส่าวกทัง้หลาย แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อก 

ขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติามยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘กายของเรานีค้มุกันเป็นรปูรา่ง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา 

เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีนัแตก 

กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วญิญาณของเราอาศัยและเนือ่งอยูใ่นกายนี’้ 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้รูช้ดัอยา่งนีนั้น้แล สาวกของเราเป็น 

อันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

 

๒. มโนมยทิธญิาณ 

  [๒๕๓] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติามเนรมติกายอืน่จากกายนี ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ มอีวยัวะครบถว้น 

มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง เปรยีบเหมอืนคนชกัไสอ้อกจากหญา้ปลอ้ง เขาเห็นอยา่งนีว้า่ 

‘นีค้อืหญา้ปลอ้ง นีค้อืไส ้หญา้ปลอ้งเป็นอยา่งหนึง่ ไสก็้เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตไ่สถ้กู 

ชกัออกมาจากหญา้ปลอ้งน่ันเอง’ 

  คนชกัดาบออกจากฝัก เขาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘นีค้อืดาบ นีค้อืฝัก ดาบเป็น 

อยา่งหนึง่ ฝักก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตด่าบถกูชกัออกมาจากฝักน่ันเอง’ 

  หรอืคนดงึงอูอกจากคราบ เขาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘นีค้อืง ูนีค้อืคราบ งเูป็นอยา่งหนึง่ 

คราบก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ แตง่ถูกูดงึออกจากคราบน่ันเอง’ แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติาม 

ขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่มเนรมติกายอืน่จากกายนีไ้ด ้มรีปูทีเ่กดิแตใ่จ มอีวยัวะ 

ครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้เนรมติกายนัน้แล สาวกทัง้หลายของ 

เราเป็นอันมากจงึบรรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

๓. อทิธวิธิญาณ 

  [๒๕๔] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง 

(และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดั เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืน 

ไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขัดสมาธเิหาะ 

ไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันมฤีทธิ ์

มากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้เปรยีบเหมอืน 

ชา่งหมอ้หรอืลกูมอืชา่งหมอ้ผูช้ านาญ เมือ่นวดดนิเหนยีวดแีลว้พงึท าภาชนะทีต่อ้งการ 

ใหส้ าเร็จได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  ชา่งงาหรอืลกูมอืชา่งงาผูช้ านาญ เมือ่แตง่งาดแีลว้ พงึท าเครือ่งงาชนดิที ่

ตอ้งการใหส้ าเร็จได ้

  ชา่งทองหรอืลกูมอืชา่งทองผูช้ านาญ เมือ่หลอมทองดแีลว้ พงึท าทอง 

รปูพรรณชนดิทีต่อ้งการใหส้ าเร็จได ้แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ 

ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ 

ยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดง 

เป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไป 

ไดไ้มต่ดิขดั เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้

เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศ 

เหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพ 

มากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้แสดงฤทธินั์น้แล สาวกของเราเป็น 

อันมากจงึบรรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

๔. ทพิพโสตธาตญุาณ 

  [๒๕๕] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติามไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีงมนุษย ์ทัง้ที ่

อยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์คนเป่าสงัขท์ีแ่ข็งแรง จะพงึยังคน 

ใหรู้ต้ลอดทศิทัง้ ๔ โดยไมย่าก แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัต ิ

แกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่ม 

ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้

ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดินัน้แล สาวกทัง้หลาย 

ของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

 

๕. เจโตปรยิญาณ 

  [๒๕๖] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื 

  จติมรีาคะก็รูว้า่ ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

  จติมโีทสะก็รูว้า่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโทสะ’ 

  จติมโีมหะก็รูว้า่ ‘จติมโีมหะ’ หรอืจติปราศจากโมหะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโมหะ’ 

  จติหดหูก็่รูว้า่ ‘จติหดหู’่ หรอืจติฟุ่ งซา่นก็รูว้า่ ‘จติฟุ้งซา่น’ 

  จติเป็นมหัคคตะ๑ก็รูว้า่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ หรอืจติไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ ‘จติไม ่

เป็นมหัคคตะ’ 

  จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ 

‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ 

  จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ หรอืจติไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ 

  จติหลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติหลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

  ชายหนุ่มหญงิสาวทีช่อบการแตง่ตัว เมือ่สอ่งดเูงาหนา้ของตนในกระจกใสสะอาด 

หรอืในภาชนะน ้าใส หนา้มไีฝฝ้าก็รูว้า่ มไีฝฝ้า หรอืไมม่ไีฝฝ้าก็รูว้า่ ไมม่ไีฝฝ้า 

แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่มก าหนดรูจ้ติของสตัว ์และคนอืน่ดว้ย 

จติของตน คอื 

  จติมรีาคะก็รูว้า่ ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

  จติมโีทสะก็รูว้า่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโทสะ’ 

  จติมโีมหะ ... หรอืจติปราศจากโมหะ ... 

  จติหดหู ่... หรอืจติฟุ้งซา่น ... 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๐ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

  จติเป็นมหัคคตะ ... หรอืจติไมเ่ป็นมหัคคตะ ... 

  จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ ... หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ ... 

  จติเป็นสมาธ ิ... หรอืจติไมเ่ป็นสมาธ ิ... 

  จติหลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติหลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้รูจ้ติผูอ้ ืน่นัน้แล สาวกของเราเป็นอัน 

มากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

๖. ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ 

  [๒๕๗] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม 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 ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัป 

และววิฏัฏกัป๑เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ 

แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และม ี

อายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้คนจากบา้นตนไปบา้นอืน่ แลว้จาก 

บา้นนัน้ไปยังบา้นอืน่อกี เขาจากบา้นนัน้กลับมายังบา้นเดมิของตนระลกึไดอ้ยา่งนีว้า่ 

‘เราไดจ้ากบา้นตนไปบา้นอืน่ ในบา้นนัน้ เราไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉยอยา่งนัน้ ๆ 

เราไดจ้ากแมบ้า้นนัน้ไปยังบา้นโนน้ แมใ้นบา้นนัน้ เราก็ไดย้นื น่ัง พดู นิง่เฉย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

อยา่งนัน้ ๆ แลว้กลับจากบา้นนัน้มายังบา้นเดมิของตน’ แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติาม 

ขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาต ิ

บา้ง ฯลฯ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ

อยา่งนี ้

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ระลกึชาตไิดนั้น้แล สาวกของเราเป็น 

อันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

๗. ทพิพจกัขญุาณ 

  [๒๕๘] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติาม เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ู ้

เป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ัตวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ย 

พระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขา 

หลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบ 

กายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล เรอืน ๒ หลังทีใ่ชป้ระตรูว่มกัน คนตาดยีนือยูร่ะหวา่ง 

เรอืน ๒ หลังนัน้ เห็นหมูช่นก าลังเขา้ไปสูเ่รอืนบา้ง ออกจากเรอืนบา้ง เดนิรอบ ๆ บา้ง 

แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลาย 

ของเราผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่มเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๗. มหาสกลุทุายสิตูร 

ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอื 

มนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ฯลฯ๑ 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้เห็นสตัวก์ าลังจตุ ิก าลังเกดินัน้แล สาวก 

ทัง้หลายของเราเป็นอันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่

๘. อาสวกัขยญาณ 

  [๒๕๙] อกีประการหนึง่ เราไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวก 

ทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัตติาม ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน สระน ้าใสสะอาดไมขุ่น่ 

มัวบนยอดภเูขา คนมตีาดยีนืทีข่อบสระนัน้ เห็นหอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวด 

และกอ้นหนิ หรอืฝงูปลา ก าลังแหวกวา่ยอยูบ่า้ง หยดุอยูบ่า้ง ในสระนัน้ ก็คดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘สระน ้านี ้ใสสะอาด ไมขุ่น่มัว หอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวดและกอ้นหนิ 

หรอืฝงูปลา เหลา่นีก้ าลังแหวกวา่ยอยูก็่ม ีหยดุอยูก็่ม ีในสระนัน้’ แมฉั้นใด๒ เราก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้อกขอ้ปฏบิัตแิกส่าวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิัต ิ

ตามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้ยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  เพราะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ราบอกแลว้รูแ้จง้วมิตุตนัิน้แล สาวกของเราเป็น 

อันมากจงึไดบ้รรลทุีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู่ 

  นีแ้ล เป็นธรรมประการที ่๕ ซึง่เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเราสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู ่

  อทุาย ีธรรม ๕ ประการนีเ้แล เป็นเหตใุหส้าวกทัง้หลายของเราสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาเรา นอกจากสกัการะ เคารพแลว้ก็ยังอาศัยเราอยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ สกลุทุายปีรพิาชกมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาสกลุทุายสีตูรที ่๗ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗-๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๒๖-๒๔๙/๗๕-๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

 

๘. สมณมณุฑกิสูตร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่อคุคาหมานะ สมณมณุฑกิาบตุร 

  [๒๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ปรพิาชกชือ่อคุคาหมานะ สมณมณุฑกิาบตุร 

กับปรพิาชกประมาณ ๕๐๐ คน พรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญ ่อาศัยอยูใ่น 

อารามของพระนางมัลลกิาเทวชีือ่เอกศาลา ซึง่แวดลอ้มดว้ยตน้มะพลับ อันเป็นที ่

ประชมุแสดงลทัธ ิครัง้นัน้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ ออกจากกรงุสาวตัถเีพือ่เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคแตย่ังวนั ไดค้ดิวา่ 

  “บัดนีไ้มใ่ชเ่วลาทีจ่ะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยู ่บัดนี ้

ไมใ่ชเ่วลาทีจ่ะเขา้ไปหาภกิษุทัง้หลายผูบ้ าเพ็ญเพยีรทางใจ ภกิษุทัง้หลายผูบ้ าเพ็ญเพยีร 

ทางใจยังหลกีเรน้อยู ่ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาอคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุร 

ทีอ่ารามของพระนางมัลลกิาเทวชีือ่เอกศาลา ซึง่แวดลอ้มดว้ยตน้มะพลับ อันเป็น 

ทีป่ระชมุแสดงลัทธ”ิ 

  ล าดับนัน้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะจงึเขา้ไปหาอคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุร 

ถงึอารามของพระนางมัลลกิาเทวชีือ่เอกศาลา ซึง่แวดลอ้มดว้ยตน้มะพลับ อันเป็น 

ทีป่ระชมุแสดงลัทธ ิ

ดริจัฉานกถา 

  สมัยนัน้ อคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุรก าลังน่ังสนทนาอยูก่ับ 

ปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญผู่ก้ าลังสนทนาถงึดรัิจฉานกถา๑ตา่ง ๆ ดว้ยเสยีงดังอือ้องึ 

คอื พดูเรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ ามาตย ์เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่ง 

การรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่งทีน่อน เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม 

เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม เรือ่งเมอืงหลวง เรือ่งชนบท เรือ่งสตรี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๒๓ (สันทกสตูร) หนา้ ๒๖๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

(เรือ่งบรุษุ) เรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่งทา่น ้า เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่ง 

เบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิ และความเสือ่ม อยา่งนัน้ ๆ 

  อคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุร ไดเ้ห็นชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะก าลังเดนิ 

มาแตไ่กล จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย โปรดเงยีบหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ นีค้อืชา่งไมช้ือ่ 

ปัญจกังคะผูเ้ป็นสาวกของพระสมณโคดมก าลังเดนิมา ทา่นเป็นสาวกคนหนึง่บรรดา 

สาวกของพระสมณโคดมผูเ้ป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ผูอ้าศัยอยู ่ณ กรงุสาวัตถ ี

ทา่นเหลา่นัน้ชอบเสยีงเบา แนะน าใหพ้ดูกันเบา ๆ สรรเสรญิคณุของคนทีพ่ดูเสยีง 

เบา บางทชีา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะทราบวา่บรษัิทเสยีงเบา ทา่นอาจจะเขา้มาหาก็ได”้ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดพ้ากันนิง่ 

วาทะของปรพิาชก 

  [๒๖๑] ล าดับนัน้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะไดเ้ขา้ไปหาอคุคาหมานปรพิาชก 

สมณมณุฑกิาบตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึ 

กันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร อคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุรไดก้ลา่วกับชา่งไม ้

ชือ่ปัญจกังคะวา่ 

  “ชา่งไม ้เราบัญญัตบิรุษุบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการวา่ เป็นผูม้ ี

กศุลเพยีบพรอ้ม มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ ี

ใครสูว้าทะได ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลในโลกนี ้

   ๑. ไมท่ ากรรมชัว่ทางกาย  ๒. ไมก่ลา่ววาจาชัว่ 

   ๓. ไมด่ ารคิวามด ารชิัว่  ๔. ไมป่ระกอบอาชพีชัว่ 

  ชา่งไม ้เราบัญญัตบิรุษุบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลวา่ เป็นผูม้ ี

กศุลเพยีบพรอ้ม มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ ี

ใครสูว้าทะได”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  ล าดับนัน้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ ไมย่นิด ีไมค่ดัคา้นภาษิตของอคุคาหมาน- 

ปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุร ลกุจากอาสนะจากไปดว้ยคดิวา่ “เราจักรูท่ั้วถงึ 

เนือ้ความแหง่ภาษิตนี ้ในส านักของพระผูม้พีระภาค” จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูเรือ่งทีส่นทนาปราศรัย 

กับอคุคาหมานปรพิาชก สมณมณุฑกิาบตุรใหพ้ระผูม้พีระภาคฟังทัง้หมด 

  [๒๖๒] เมือ่ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสวา่ 

  “ชา่งไม ้เมือ่เป็นอยา่งนี ้เด็กออ่นทีย่ังนอนหงายอยู ่ก็จักเป็นผูม้กีศุลเพยีบพรอ้ม 

มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ใีครสูว้าทะได ้

  แทจ้รงิ เด็กออ่นทีย่ังนอนหงายอยู ่แมแ้ตก่ายก็ยังไมรู่จั้ก๑ จักท ากรรมชัว่ 

ทางกายไดท้ีไ่หนเลา่ นอกจากจะมเีพยีงอาการนอนดิน้รน เด็กออ่นทีย่ังนอน 

หงายอยู ่แมแ้ตว่าจาก็ยังไมรู่จั้ก๒ จักกลา่ววาจาชัว่ไดท้ีไ่หนเลา่ นอกจากจะมเีพยีงการ 

รอ้งไห ้เด็กออ่นทีย่ังนอนหงายอยู ่แมแ้ตค่วามด ารก็ิยังไมรู่จั้ก๓ จักด ารชิัว่ไดแ้ต ่

ทีไ่หนเลา่ นอกจากจะมกีารสง่เสยีงรอ้ง เด็กออ่นทีย่ังนอนหงายอยู ่แมแ้ตก่าร 

เลีย้งชพีก็ยังไมรู่จั้ก๔ จักเลีย้งชพีชัว่ไดท้ีไ่หนเลา่ นอกจากการดืม่น ้านมของมารดา 

  ชา่งไม ้เมือ่เป็นอยา่งนี ้เด็กออ่นทีย่ังนอนหงายอยูก็่จักเป็นผูม้กีศุลเพยีบพรอ้ม 

มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ใีครสูว้าทะได ้

  [๒๖๓] ชา่งไม ้เราบัญญัตบิรุษุบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการวา่ 

มใิชผู่ม้กีศุลเพยีบพรอ้ม มใิชผู่ม้กีศุลยอดเยีย่ม มใิชส่มณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วร 

บรรลไุมม่ใีครสูว้าทะได ้แตบ่รุษุบคุคลนีย้ังดกีวา่เด็กออ่นทีน่อนหงายอยูบ่า้ง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายก็ยงัไมรู่จ้กั หมายถงึไมรู่จั้กความแตกตา่งว่า กายของตน กายของผูอ้ืน่ (ม.ม.อ. ๒/๒๖๒/๑๙๔) 

๒ วาจาก็ยงัไมรู่จ้กั หมายถงึไมรู่จั้กความแตกตา่งว่า วาจาผดิ วาจาชอบ (ม.ม.อ. ๒/๒๖๒/๑๙๔) 

๓ ความด ารก็ิยงัไมรู่จ้กั หมายถงึไมรู่จั้กความแตกตา่งวา่ ความด ารผิดิ ความด ารชิอบ (ม.ม.อ. ๒/๒๖๒/๑๙๕)  

๔ การเลีย้งชพีก็ยงัไมรู่จ้กั หมายถงึไมรู่จั้กความแตกต่างวา่ อาชพีผดิ อาชพีชอบ (ม.ม.อ. ๒/๒๖๒/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื บรุษุบคุคลในโลกนี ้

   ๑. ไมท่ ากรรมชัว่ทางกาย  ๒. ไมก่ลา่ววาจาชัว่ 

   ๓. ไมด่ ารคิวามด ารชิัว่  ๔. ไมป่ระกอบอาชพีชัว่ 

  เราบัญญัตบิรุษุบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลวา่ มใิชผู่ม้กีศุล 

เพยีบพรอ้ม มใิชผู่ม้กีศุลยอดเยีย่ม มใิชส่มณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ ี

ใครสูว้าทะได ้แตบ่รุษุบคุคลนีย้ังดกีวา่เด็กออ่นทีน่อนหงายอยูบ่า้ง 

  ชา่งไม ้เราบัญญัตบิรุษุบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการวา่ เป็นผูม้ ี

กศุลเพยีบพรอ้ม มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรลไุมม่ ี

ใครสูว้าทะได ้

เสขธรรม 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเหลา่นีเ้ป็นอกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเป็นอกศุล มสีมฏุฐานมาจากจตินี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเป็นอกศุลดับไปโดยไมเ่หลอืในทีน่ี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนี ้ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ 

ศลีทีเ่ป็นอกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเหลา่นีเ้ป็นกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเป็นกศุลมสีมฏุฐานมาแตจ่ตินี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีศ่ลีเป็นกศุลดับไปโดยไมเ่หลอืในทีน่ี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนี ้ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ 

ศลีทีเ่ป็นกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารเิหลา่นีเ้ป็นอกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารทิีเ่ป็นอกศุลมสีมฏุฐานมาแตจ่ตินี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารทิีเ่ป็นอกศุลดับไปโดยไมเ่หลอืในทีน่ี ้เป็นสิง่ที ่

บคุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนี ้ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ 

ความด ารทิีเ่ป็นอกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารเิหลา่นีเ้ป็นกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารเิป็นกศุลมสีมฏุฐานมาแตจ่ตินี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีค่วามด ารทิีเ่ป็นกศุลดับไปโดยไมเ่หลอืในทีน่ี ้เป็นสิง่ทีบ่คุคล 

ควรรู’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนี ้ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ 

ความด ารทิีเ่ป็นกศุล เป็นสิง่ทีบ่คุคลควรรู’้ 

เสขธรรมวา่ดว้ยศลี 

  [๒๖๔] ศลีทีเ่ป็นอกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื กายกรรมทีเ่ป็นอกศุล วจกีรรมทีเ่ป็นอกศุล การเลีย้งชพีทีเ่ป็นบาปเหลา่นี ้

เราเรยีกวา่ ‘ศลีทีเ่ป็นอกศุล’ 

  ศลีทีเ่ป็นอกศุลเหลา่นีม้อีะไรเป็นสมฏุฐาน 

  คอื แมส้มฏุฐานแหง่ศลีทีเ่ป็นอกศุลเหลา่นัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ สมฏุฐาน 

แหง่ศลีนีค้วรกลา่ววา่ ‘มจีติเป็นสมฏุฐาน’ 

  จติดวงไหนเลา่ 

  แทจ้รงิจติมหีลายดวง มหีลายอยา่ง มหีลายประการ คอื จติทีม่รีาคะ จติทีม่ ี

โทสะ และจติทีม่โีมหะ๑ ศลีทีเ่ป็นอกศุลมจีติเหลา่นีเ้ป็นสมฏุฐาน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มรีาคะ ไดแ้กจ่ติทีส่หรคตดว้ยโลภะ ๘ ดวง มโีทสะ ไดแ้กจ่ติทีส่ัมปยตุดว้ยปฏฆิะ ๒ ดวง มโีมหะ ไดแ้ก ่

   จติทีส่หรคตดว้ยวจิกิจิฉาและอทุธัจจะ ๒ ดวงก็ถกู แมอ้กศุลจติทกุดวงก็ถกู (ม.ม.อ. ๒/๒๖๔/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

 ๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  ศลีทีเ่ป็นอกศุลเหลา่นีด้บัไปโดยไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื แมค้วามดับแหง่ศลีทีเ่ป็นอกศุลเหลา่นัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ ภกิษุใน 

ธรรมวนัิยนี ้ละกายทจุรติ เจรญิกายสจุรติ ละวจทีจุรติ เจรญิวจสีจุรติ ละมโนทจุรติ 

เจรญิมโนสจุรติ ละมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชพีดว้ยสมัมาอาชวีะ ศลีทีเ่ป็นอกศุลเหลา่นี้ 

ดับไปโดยไมเ่หลอืในธรรมเหลา่นี้๑ 

  ผูป้ฏบิตัอิยา่งไร จงึชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ความดบัแหง่ศลีทีเ่ป็นอกศุล 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละ 

       บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ท า 

       กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ชา่งไม ้บคุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ล ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ศลีทีเ่ป็น 

อกศุล 

  [๒๖๕] ศลีทีเ่ป็นกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื กายกรรมทีเ่ป็นกศุล วจกีรรมทีเ่ป็นกศุล และแมอ้าชวีะอันบรสิทุธิก็์ 

รวมอยูใ่นศลี เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ศลีทีเ่ป็นกศุล’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเหลา่นี ้ในทีน่ีห้มายถงึโสดาปัตตผิล ซึง่มศีลีคอืการสังวรในพระปาตโิมกข ์เป็นทีดั่บสนทิแหง่ศลี 

   ทีเ่ป็นอกศุล (ม.ม.อ. ๒/๒๖๔/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  ศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นีม้อีะไรเป็นสมฏุฐาน 

  คอื แมส้มฏุฐานแหง่ศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ สมฏุฐานแหง่ 

ศลีนีค้วรกลา่ววา่ ‘มจีติเป็นสมฏุฐาน’ 

  จติดวงไหนเลา่ 

  แทจ้รงิ จติมหีลายดวง มหีลายอยา่ง มหีลายประการ คอื จติทีป่ราศจากราคะ๑ 

ทีป่ราศจากโทสะ และทีป่ราศจากโมหะ ศลีทีเ่ป็นกศุลมจีติเหลา่นีเ้ป็นสมฏุฐาน 

  ศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นีด้บัไปโดยไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื แมค้วามดับแหง่ศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ ภกิษุในธรรม- 

วนัิยนี ้เป็นผูม้ศีลี แตห่าใชม่เีพยีงศลีก็พอ๒ ยังจะตอ้งรูช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

ตามความเป็นจรงิ ซึง่เป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นัน้ 

  บคุคลผูป้ฏบิตัอิยา่งไร จงึจะชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ความดบัแหง่ศลีทีเ่ป็นกศุล 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ชา่งไม ้บคุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ล ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ศลีทีเ่ป็นกศุล 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติทีป่ราศจากราคะ หมายถงึกามาวจรกศุลจติ ๘ ดวง เป็นเหตเุกดิขึน้แหง่ศลีทีเ่ป็นกศุล (ม.ม.อ. 

   ๒/๒๖๕/๑๙๖) 

๒ หาใชม่เีพยีงศลีก็พอ หมายถงึไมท่ าอะไรใหย้ิง่ไปกว่าความเป็นผูม้ศีลี (ม.ม.อ. ๒/๒๖๕/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

 

เสขธรรมวา่ดว้ยความด าร ิ

  [๒๖๖] ความด ารทิ ีเ่ป็นอกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินกาม ความด ารใินพยาบาท ความด ารใินการเบยีดเบยีน 

เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ความด ารทิีเ่ป็นอกศุล’ 

  ความด ารทิ ีเ่ป็นอกศุลเหลา่นี ้มอีะไรเป็นสมฏุฐาน 

  คอื แมส้มฏุฐานแหง่ความด ารทิีเ่ป็นอกศุลเหลา่นัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ 

สมฏุฐานแหง่ความด ารนิีค้วรกลา่ววา่ ‘มสีญัญาเป็นสมฏุฐาน’ 

  สญัญาประเภทไหนเลา่ 

  แทจ้รงิ แมส้ญัญาก็มมีาก มหีลายอยา่ง มหีลายประการ คอื สญัญาในกาม๑ 

สญัญาในพยาบาท สญัญาในการเบยีดเบยีน ความด ารทิีเ่ป็นอกศุลมสีญัญาเหลา่นี ้

เป็นสมฏุฐาน 

  ความด ารทิ ีเ่ป็นอกศุลเหลา่นี ้ดบัไปโดยไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื แมค้วามดับแหง่ความด ารทิีเ่ป็นอกศุลนัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ ภกิษุใน 

ธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน๒ ทีม่วีติก 

วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ซ ึง่เป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ความด ารทิีเ่ป็น 

อกศุล 

   บคุคลผูป้ฏบิตัอิยา่งไร จงึจะชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ความดบัแหง่ความด ารทิ ีเ่ป็นอกศุล 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สญัญาในกาม หมายถงึกามสัญญาทีเ่กดิพรอ้มกับจติทีส่หรคตดว้ยโลภจติ ๘ ดวง กามสัญญา ๒ ดวง 

   นอกจากนีเ้กดิพรอ้มกับจติ ๒ ดวงทีส่หรคตดว้ยโสมนัส (ม.ม.อ. ๒/๒๖๖/๑๙๖) 

๒ ปฐมฌาน ในทีน่ีห้มายถงึปฐมฌานของผูไ้ดอ้นาคามผิล (ม.ม.อ. ๒/๒๖๖/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

   ๒. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ชา่งไม ้บคุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ล ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ความด าร ิ

ทีเ่ป็นอกศุล 

  [๒๖๗] ความด ารทิ ีเ่ป็นกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินเนกขมัมะ ความด ารใินความไมพ่ยาบาท ความด ารใินความ 

ไมเ่บยีดเบยีน เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ความด ารทิีเ่ป็นกศุล’ 

  ความด ารทิ ีเ่ป็นกศุลนี ้มอีะไรเป็นสมฏุฐาน 

  คอื แมส้มฏุฐานแหง่ความด ารทิีเ่ป็นกศุลเหลา่นัน้เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ สมฏุฐาน 

แหง่ความด ารนิีค้วรกลา่ววา่ ‘มสีญัญาเป็นสมฏุฐาน’ 

  สญัญาประเภทไหนเลา่ 

  แทจ้รงิ แมส้ญัญาก็มมีาก มหีลายอยา่ง มหีลายประการ คอื สญัญาใน 

เนกขมัมะ สญัญาในความไมพ่ยาบาท สญัญาในความไมเ่บยีดเบยีน ความด ารทิี ่

เป็นกศุลมสีญัญาเหลา่นีเ้ป็นสมฏุฐาน 

  ความด ารทิ ีเ่ป็นกศุลเหลา่นี ้ดบัไปโดยไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื แมค้วามดับแหง่ความด ารทิีเ่ป็นกศุลนัน้ เราก็ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ เพราะวติก 

วจิารสงบระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่ซ ึง่เป็นทีด่ับไปโดย 

ไมเ่หลอืแหง่ความด ารทิีเ่ป็นกศุลเหลา่นี ้

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๘. สมณมณุฑกิสตูร 

  บคุคลผูป้ฏบิตัอิยา่งไร จงึจะชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ความดบัแหง่ความด ารทิ ีเ่ป็นกศุล 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ท า 

       บาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิไมใ่หเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ ฯลฯ เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ชา่งไม ้บคุคลผูป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ล ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความดับแหง่ความด าร ิ

ทีเ่ป็นกศุล 

อเสขธรรม ๑๐ ประการ 

  [๒๖๘] ชา่งไม ้เราบัญญัตบิคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการ๑ไหนวา่ 

เป็นผูม้กีศุลสมบรูณ์ มกีศุลอยา่งยิง่ เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ ี

ใครสูว้าทะได ้

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐ ิ  ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสงักัปปะ   ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวาจา   ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมากัมมันตะ   ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาอาชวีะ   ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๖. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวายามะ   ทีเ่ป็นอเสขะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

   ๗. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสต ิ  ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๘. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสมาธ ิ  ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๙. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาญาณะ๑   ทีเ่ป็นอเสขะ 

          ๑๐. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวมิตุต ิ  ทีเ่ป็นอเสขะ 

  เราบัญญัตบิคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ลวา่ เป็นผูม้กีศุลเพยีบ 

พรอ้ม มกีศุลยอดเยีย่ม เป็นสมณะผูบ้รรลธุรรมชัน้สงูทีค่วรบรรล ุไมม่ใีครสูว้าทะได”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สมณมณุฑกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่สกลุทุาย ีสตูรเล็ก 

  [๒๖๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ปรพิาชกชือ่สกลุทุายพีรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษัิทหมู ่

ใหญอ่าศัยอยูใ่นอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่หเ้หยือ่แกน่กยงู ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้ ี

พระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดม้พีระด ารวิา่ 

  “ยังเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหา 

สกลุทุายปีรพิาชก จนถงึอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่หเ้หยือ่แกน่กยงู” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จเขา้ไปจนถงึอารามของปรพิาชกอันเป็นทีใ่ห ้

เหยือ่แกน่กยงู 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาญาณะ ในสตูรนีห้มายถงึสัมมาทฏิฐน่ัินเอง ทา่นตรัสไวเ้พือ่ใหอ้งคธ์รรมบรบิรูณ์ และธรรมทัง้หมด 

   นีเ้ป็นธรรมชัน้อรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๑/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

 

ดริจัฉานกถา 

  สมัยนัน้ สกลุทุายปีรพิาชกก าลังน่ังอยูก่ับปรพิาชกบรษัิทหมูใ่หญผู่ก้ าลังสนทนา 

ถงึดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ ดว้ยเสยีงดังอือ้องึ คอื พดูเรือ่งพระราชา เรือ่งโจร ฯลฯ 

เรือ่งความเจรญิและความเสือ่มอยา่งนัน้ ๆ สกลุทุายปีรพิาชก ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ก าลังเสด็จมาแตไ่กล จงึหา้มบรษัิทของตนวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย โปรดเงยีบหน่อย อยา่สง่เสยีงอือ้องึ นีค้อื พระสมณ- 

โคดมก าลังเสด็จมา พระองคโ์ปรดเสยีงเบา ทรงแนะน าใหพ้ดูกันเบา ๆ ตรัสสรรเสรญิ 

คณุของคนทีพ่ดูเสยีงเบา บางทพีระองคท์รงทราบวา่บรษัิทเสยีงเบา พระองคอ์าจ 

จะเสด็จเขา้มาหาก็ได”้ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้จงึไดพ้ากันนิง่ 

  [๒๗๐] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จเขา้ไปหาสกลุทุายถีงึทีอ่ยู ่สกลุทุาย ี

ปรพิาชกทลูเชือ้เชญิพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอเชญิพระผูม้พีระภาคจงเสด็จเขา้มาเถดิ ขอตอ้นรับเสด็จ 

นาน ๆ พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมาทีน่ี ้ขอเชญิพระผูม้พีระภาคประทับน่ังเถดิ อาสนะนี ้

ปลูาดไวแ้ลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ แมส้กลุทุายปีรพิาชก 

ก็เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามสกลุทุาย ี

ปรพิาชกวา่ 

  “อทุาย ีบัดนี ้ทา่นทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร และเรือ่งอะไร 

ทีท่า่นทัง้หลายสนทนากนัคา้งไว”้ 

  สกลุทุายปีรพิาชกทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งทีข่า้พระองค ์

ทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันในเวลานี ้ของดไวก้อ่นเถดิ เรือ่งนีพ้ระผูม้พีระภาค 

จะทรงสดบัไดใ้นภายหลังโดยไมย่าก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเวลาทีข่า้พระองค ์

ไมไ่ดเ้ขา้ไปยังบรษัิทนี ้บรษัิทนีก็้จะน่ังสนทนากันแตด่รัิจฉานกถาตา่ง ๆ แตใ่นเวลา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

ทีข่า้พระองคเ์ขา้ไปยังบรษัิทนี ้บรษัิทนีก็้น่ังมองดแูตห่นา้ของขา้พระองคด์ว้ยความ 

ประสงคว์า่ ‘สมณะอทุาย ีจักกลา่วธรรมใดแกพ่วกเรา พวกเราจักฟังธรรมนัน้’ 

และในเวลาทีพ่ระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้มายังบรษัิทนี ้ทัง้ขา้พระองคแ์ละบรษัิทนีก็้น่ัง 

มองดพูระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคดว้ยความประสงคว์า่ ‘พระผูม้พีระภาคจักตรัส 

ธรรมใดแกพ่วกเรา พวกเราจักฟังธรรมนัน้” 

ขนัธส์ว่นอดตีและขนัธส์ว่นอนาคต 

  [๒๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงตัง้ปัญหาซึง่จะ 

เป็นเหตใุหเ้ราแสดงธรรมในบรษัิทนีเ้ถดิ” 

  สกลุทุายปีรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนักอ่น ๆ ทา่นผูเ้ป็น 

สพัพัญญ ูมปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เรา 

เดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะจะปรากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

ทา่นผูนั้น้ถกูขา้พระองคถ์ามปัญหาปรารภขนัธส์ว่นอดตีก็น าเรือ่งอืน่มาพดูกลบเกลือ่น 

ไถลไปพดูนอกเรือ่ง ทัง้ท าความโกรธ ความประทษุรา้ย และความไมพ่อใจใหป้รากฏ 

ขา้พระองคนั์น้ระลกึถงึพระผูม้พีระภาควา่ ‘ผูฉ้ลาดในธรรมเหลา่นีต้อ้งเป็นพระผูม้ ี

พระภาคแน่นอน ตอ้งเป็นพระสคุตแน่นอน” 

  “ทา่นผูเ้ป็นสพัพัญญ ูมปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่ง 

เบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เราเดนิอยู ่หยดุอยู ่หลับอยู ่และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะจะปรากฏ 

ตอ่เนือ่งตลอดไป’ ทีถ่กูทา่นถามปัญหาปรารภขนัธส์ว่นอดตีก็น าเรือ่งอืน่มาพดู 

กลบเกลือ่น ไถลไปพดูนอกเรือ่ง ทัง้ท าความโกรธ ความประทษุรา้ย และความ 

ไมพ่อใจใหป้รากฏ เป็นใครเลา่” 

  “นคิรนถ ์นาฏบตุร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้ดระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ระลกึ 

ชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้ผูนั้น้ควรถาม 

ปัญหาปรารภขันธส์ว่นอดตีกับเรา หรอืเราควรถามปัญหาปรารภขันธส์ว่นอดตีกับ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

ผูนั้น้ ผูนั้น้จะท าใหเ้รายนิดดีว้ยการตอบปัญหาปรารภขนัธส์ว่นอดตี หรอืเราจะพงึ 

ท าจติของผูนั้น้ใหย้นิดดีว้ยการตอบปัญหาปรารภขนัธส์ว่นอดตี 

  ผูใ้ดพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเถดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตาม 

กรรม ผูนั้น้ควรถามปัญหาปรารภขนัธส์ว่นอนาคตกับเรา หรอืเราควรถามปัญหา 

ปรารภขนัธส์ว่นอนาคตกับผูนั้น้ ผูนั้น้ท าใหเ้รายนิดดีว้ยการตอบปัญหาปรารภขนัธ ์

สว่นอนาคต หรอืเราพงึยังจติของผูนั้น้ใหย้นิดดีว้ยการตอบปัญหาปรารภขนัธส์ว่น 

อนาคต 

  อทุาย ีจงงดขนัธส์ว่นอดตีและขนัธส์ว่นอนาคตไวก้อ่น เราจักแสดงธรรมแก ่

ทา่นวา่ ‘เมือ่เหตนุีม้ ีผลนีจ้งึม ีเพราะเหตนุีเ้กดิ ผลนีจ้งึเกดิ เมือ่เหตนุีไ้มม่ ีผลนี ้

จงึไมม่ ีเพราะเหตนุีด้ับ ผลนีจ้งึดับ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชาตนิีท้ีป่รากฏแกข่า้พระองคโ์ดยอตัภาพนีพ้รอ้ม 

ทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิขา้พระองคย์ังไมส่ามารถจะระลกึไดเ้ลย ไฉนเลยจัก 

ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ฯลฯ ระลกึถงึ 

ชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เหมอืนพระผูม้ ี

พระภาคเลา่ บัดนี ้แมแ้ตปี่ศาจเลน่ฝุ่ น ขา้พระองคก็์ยังไมเ่คยเห็นเลย ไฉนเลย 

จักเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละ 

เกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์จักรูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม 

เหมอืนพระผูม้พีระภาคเลา่ ค าทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสกับขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ 

‘อทุาย ีจงงดขนัธส์ว่นอดตีและขนัธส์ว่นอนาคตไวก้อ่น เราจักแสดงธรรมแกท่า่นวา่ 

‘เมือ่เหตนุีม้ ีผลนีจ้งึม ีเพราะเหตนุีเ้กดิ ผลนีจ้งึเกดิ เมือ่เหตนุีไ้มม่ ีผลนีจ้งึไมม่ ี

เพราะเหตนุีด้ับ ผลนีจ้งึดบั’ จะปรากฏแกข่า้พระองค ์โดยประมาณยิง่ ๆ ขึน้ไป 

ก็หาไม ่ไฉนขา้พระองคจ์งึจะท าใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงยนิดดีว้ยการตอบปัญหาใน 

ลัทธอิาจารยข์องตนไดเ้ลา่” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

 

เร ือ่งวรรณะ 

  [๒๗๒] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อทุาย ีในลัทธอิาจารยข์องตน ทา่นม ี

ความเห็นวา่อยา่งไร” 

  สกลุทุายปีรพิาชกทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในลัทธอิาจารยข์องตน 

ขา้พระองคม์คีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘นี้เป็นวรรณะสงูสดุ นีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ” 

  “ในลัทธอิาจารยข์องตน ทา่นมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘นีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ นีเ้ป็น 

วรรณะสงูสดุ’ วรรณะสงูสดุนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะ 

สงูสดุ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะไหนเลา่” 

  “วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะสงูสดุ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นกลา่วแตเ่พยีงวา่ ‘วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะ 

นัน้เป็นวรรณะสงูสดุ’ ค าทีท่า่นกลา่วนัน้ พงึขยายความไดอ้ยา่งยดืยาว แตท่า่น 

ไมช่ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั เปรยีบเหมอืนชายคนหนึง่ปรารภถงึหญงิสาวอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

ปรารถนารักใครห่ญงิงามแหง่ชนบทนี้’ คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอรูจั้กหญงิคน 

นัน้หรอืวา่เป็นนางกษัตรยิ ์นางพราหมณี นางแพศย ์หรอืนางศทูร’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอรูจั้กหญงิคนนัน้หรอืวา่ 

มชีือ่ ตระกลู สงู ต า่ สนัทัด ด า คล ้า หรอืผวิเหลอืง อยูใ่นหมูบ่า้น นคิม หรอื 

เมอืงโนน้’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ยังไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ 

‘เธอปรารถนารักใครห่ญงิทีย่ังไมเ่คยรูจั้กทัง้ไมเ่คยเห็น อยา่งนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้จะถอืวา่ 

เลือ่นลอย มใิชห่รอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

  “เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อทุาย ีทา่นก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน กลา่วอยูแ่ตเ่พยีงวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะสงูสดุ’ แตไ่ม ่

ไดช้ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แกว้ไพฑรูยอ์ันงาม เกดิเองอยา่งบรสิทุธิแ์ปดเหลีย่ม 

นายชา่งเจยีระไนดแีลว้ ซึง่เขาวางไวท้ีผ่า้กัมพลเหลอืง ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเป็นประกาย 

ออกมา แมฉั้นใด อัตตา๑ก็มวีรรณะ(แสงสวา่ง)ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน หลังจากตายไป 

ยอ่มเป็นของยั่งยนื” 

  [๒๗๓] “อทุาย ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แกว้ไพฑรูยอ์ันงาม เกดิเอง 

อยา่งบรสิทุธิแ์ปดเหลีย่ม นายชา่งเจยีระไนดแีลว้ ซึง่เขาวางไวท้ีผ่า้ก าพลเหลอืง 

ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเป็นประกายออกมา กับหิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดา 

วรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่ และประณีตกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้หิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดืนี ้

ยอ่มสอ่งสวา่งกวา่ และประณีตกวา่” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดื กับประทปีน ้ามนั 

ในราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีต 

กวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ประทปีน ้ามันในราตรทีีม่เีดอืนมดืสอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ประทปีน ้ามันในราตรทีีม่เีดอืนมดืกับกอง 

ไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่ 

และประณีตกวา่กัน” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตัตา ในทีน่ีห้มายถงึขันธท์ีบั่งเกดิในเทวโลกชัน้สภุกณิหะ (ม.ม.อ. ๒/๒๗๒/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้กองไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดื สอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กองไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดื กับดาวศกุร์ 

ในนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุ้ง่ บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะ 

ไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดาวศกุรใ์นนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆ ในเวลา 

ใกลรุ้ง่สอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่ พระพทุธเจา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ดาวศกุรใ์นนภากาศอันกระจา่งปราศจาก 

เมฆ ในเวลาใกลรุ้ง่กับดวงจันทรเ์วลาเทีย่งคนืตรง ในนภากาศอันกระจา่งปราศจาก 

เมฆ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่ 

และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดวงจันทรเ์วลาเทีย่งคนืตรง ในนภากาศอันกระจา่ง 

ปราศจากเมฆ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ จะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่ พระ- 

พทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ดวงจันทรใ์นเวลาเทีย่งคนืตรงในนภากาศ 

อันกระจา่งปราศจากเมฆในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ กับดวงอาทติยเ์วลาเทีย่งตรงใน 

นภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆ ในสารทกาลเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน บรรดา 

วรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดวงอาทติยเ์วลาเทีย่งตรงอันกระจา่งปราศจากเมฆ ใน 

สารทกาลเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เทวดาเหลา่ใดไมอ่าศัยแสงดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เทวดาเหลา่นัน้มมีาก 

มมีากยิง่กวา่เหลา่เทวดาทีอ่าศัยแสงดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เรารูท่ั้วถงึเทวดา 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

เหลา่นัน้ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่ ‘เป็นวรรณะทีไ่มม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่หรอืประณีตกวา่’ 

สว่นทา่นกลา่ววา่ ‘วรรณะทีเ่ลวกวา่และเศรา้หมองกวา่หิง่หอ้ยเป็นวรรณะสงูสดุ’ 

แตท่า่นไมช่ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั” 

  “พระผูม้พีระภาคทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ พระสคุตทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อทุาย ีท าไมทา่นจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ 

พระสคุตทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้เลา่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในลัทธอิาจารยข์องตน ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะนีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ วรรณะนีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ’ ขา้พระองค ์

เหลา่นัน้เมือ่ถกูพระผูม้พีระภาคสอบสวนซกัไซรไ้ลเ่ลยีงในลัทธอิาจารยข์องตนจงึ 

กลายเป็นคนวา่ง เป็นคนเปลา่ ผดิไปหมด” 

ปญัหาเร ือ่งโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว 

  [๒๗๔] “อทุาย ีโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวมอียูห่รอื ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตุ๑เพือ่ 

ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว มอียูห่รอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในลัทธอิาจารยข์องตน ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนีว้า่ ‘โลกมสีขุโดยสว่นเดยีวมอียู ่ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลก 

ทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวก็มอียู”่ 

  “ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวนัน้ เป็นอยา่งไร” 

  “คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ละเวน้ขาดจากปาณาตบิาต(การฆา่สตัว)์ ละเวน้ 

ขาดจากอทนินาทาน(การลักทรัพย)์ ละเวน้ขาดจากกาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤต ิ

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ปฏบิตัทิ ีม่เีหต ุในทีน่ีห้มายถงึลัทธขิองอเจลก คอืการงดเวน้จากการดืม่น ้าเมา (สรุา) (ม.ม.อ. ๒/๒๗๔/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

ผดิในกาม) ละเวน้ขาดจากมสุาวาท(การพดูเท็จ) สมาทานคณุคอืตบะอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ ประพฤตอิยู ่นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตนัิน้ทีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีว พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเวลาทีบ่คุคลละเวน้ขาดจากปาณาตบิาต 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว หรอืมสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง” 

  “มสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเวลาทีบ่คุคลละเวน้ขาดจากอทนินาทาน 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว หรอืมสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง” 

  “มสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเวลาทีบ่คุคลละเวน้ขาดจากกาเมสมุจิฉาจาร 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว หรอืมสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง” 

  “มสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเวลาทีบ่คุคลละเวน้ขาดจากมสุาวาท 

อัตตามสีขุโดยสว่นเดยีว หรอืมสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง” 

  “มสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเวลาทีบ่คุคลสมาทานคณุคอืตบะอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ประพฤตอิยู ่อตัตามสีขุโดยสว่นเดยีว หรอืมสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง” 

  “มสีขุบา้ง มทีกุขบ์า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร การจะอาศัยขอ้ปฏบิัตอิันมทัีง้สขุและทกุข ์

แลว้ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว มอียูบ่า้งไหม” 

  “พระผูม้พีระภาคทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ พระสคุตทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

  “อทุาย ีท าไมทา่นจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้ 

พระสคุตทรงหักลา้งเรือ่งนีเ้สยีแลว้เลา่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในลัทธอิาจารยข์องตน ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนีว้า่ ‘โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวมอียู ่ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่ ี

สขุโดยสว่นเดยีวก็มอียู’่ ขา้พระองคเ์หลา่นัน้เมือ่ถกูพระผูม้พีระภาคสอบสวนซกัไซ ้

ไลเ่ลยีงในลัทธอิาจารยข์องตนก็เป็นคนวา่ง เป็นคนเปลา่ เป็นคนผดิไปหมด 

  [๒๗๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวมอียูห่รอื ขอ้ปฏบิตัทิี ่

มเีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวมอียูห่รอื” 

  “อทุาย ีโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวมอียู ่ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุ 

โดยสว่นเดยีวก็มอียู”่ 

ฌาน ๔ 

  “ขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวนัน้๑ เป็นอยา่งไร 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อทุาย ีภกิษุในธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู่ 

เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนามกาย บรรล ุ

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรรถกถาอธบิายวา่ สกลุทุายปีรพิาชกถามปัญหานีเ้พราะคดิว่า “เราจะกลา่วถงึอัตตาวา่มสีขุโดย 

   สว่นเดยีว จะกลา่วขอ้ปฏบัิตวิา่มสีขุบางคราว มทีกุขบ์างคราว แมข้อ้ปฏบัิตขิองอัตตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว 

   จะพงึเป็นโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว กถาของเราไมอ่าจน าสัตวอ์อกจากทกุข ์กถาของพระศาสดาเทา่นัน้ 

   น าสัตวอ์อกจากทกุขไ์ด”้ เขาคดิตอ่ไปวา่ “บัดนี ้เราถามพระศาสดาเทา่นัน้จะรูค้ าตอบได”้ จงึถามปัญหา 

   (ม.ม.อ. ๒/๒๗๕/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

ตตยิฌาน ฯลฯ อยู ่นีแ้ล เป็นขอ้ปฏบิัตนัิน้ทีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดย 

สว่นเดยีว” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้ปฏบิัตทิีต่รัสตอบมใิชข่อ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าให ้

แจง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวได ้เพราะโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว บคุคลท าใหแ้จง้ชดั 

ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี้๑” 

  “อทุาย ีโลกมสีขุโดยสว่นเดยีว บคุคลไมอ่าจท าใหแ้จง้ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีง 

เทา่นี ้แตข่อ้ปฏบิัตนัิน้เป็นขอ้ปฏบิัตทิีม่เีหตเุพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวได ้

แน่แท”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ บรษัิทของสกลุทุายปีรพิาชก ไดบ้ันลอื 

เสยีงอือ้องึขึน้วา่ “พวกเราพรอ้มทัง้อาจารยย์ังไมพ่อใจในเหตนุี ้พวกเราพรอ้ม 

ทัง้อาจารยย์ังไมพ่อใจในเหตนุี ้พวกเรายังไมรู่ช้ดัซึง่ขอ้ปฏบิัตทิีย่ ิง่ไปกวา่นี”้ 

  ล าดับนัน้ สกลุทุายปีรพิาชกหา้มปรพิาชกเหลา่นัน้ใหเ้งยีบเสยีงแลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ภกิษุนัน้จงึจะ 

ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวได”้ 

  “อทุาย ีเพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุใน 

ธรรมวนัิยนี ้บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่ยนืสนทนาปราศรัยกันกับเทวดาทัง้หลาย 

ผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวเหลา่นัน้ อทุาย ีดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นัน้แล ภกิษุ 

นัน้จงึจะท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวได”้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ปฏบิตัเิพยีงเทา่นี ้ในทีน่ีห้มายถงึตตยิฌาน เพราะปรพิาชกผูน้ี้ยดึถอืวา่ตตยิฌานเป็นโลกทีม่สีขุโดย 

   สว่นเดยีว (ม.ม.อ. ๒/๒๗๕/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

  [๒๗๖] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

คงมุง่จะท าใหแ้จง้๑โลกทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวนัน้เป็นแน่” 

  “อทุาย ีไมใ่ชภ่กิษุจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรา เพยีงเพือ่ท าใหแ้จง้โลกทีม่สีขุ 

โดยสว่นเดยีวนีเ้ทา่นัน้ แทจ้รงิยังมธีรรมอืน่ทีด่กีวา่ และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นเรา มุง่จะท าใหแ้จง้” 

  “ธรรมทีด่กีวา่และประณีตกวา่ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

มุง่จะท าใหแ้จง้นัน้คอือะไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อทุาย ีตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเอง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึก 

ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค ฯลฯ ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้อันเป็นเหตทุ าใจให ้

เศรา้หมอง เป็นครือ่งบั่นทอนปัญญาไดแ้ลว้ เธอสงัดจากกาม และอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู ่ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรา มุง่จะท าใหแ้จง้ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ 

บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่อทุาย ีธรรมนีแ้ล ดกีวา่และ 

ประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรา มุง่จะท าใหแ้จง้” 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มุง่จะท าใหแ้จง้ ในทีน่ีห้มายถงึการท าใหแ้จง้ ๒ อยา่ง คอื (๑) การท าใหแ้จง้ดว้ยการไดเ้ฉพาะ เชน่ 

   การบ าเพ็ญตตยิฌานจนมฌีานไมเ่สือ่ม ตายไปเกดิเป็นผูม้อีายแุละผวิพรรณเสมอกับเทพชัน้สภุกณิหะ 

   (๒) การท าใหแ้จง้ดว้ยเห็นประจักษ์ เชน่ การบ าเพ็ญจตตุถฌาน (จนเป็นวส)ี แลว้ใชอ้ านาจฤทธิไ์ปถงึเทว 

   โลกชัน้สภุกณิหะ อยูร่ว่มกันและสนทนาธรรมกับเทพเหลา่นัน้ (ม.ม.อ. ๒/๒๗๖/๒๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทุายสิตูร 

 

วชิชา ๓ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรย ์

ในเรา มุง่จะท าใหแ้จง้ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูท้ีก่ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งาม 

และไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ เธอรูช้ดั 

ถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นเรามุง่จะท าใหแ้จง้ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่อาสวกัขยญาณรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นี้ทกุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นี้อาสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

ธรรมนีแ้ลดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรยใ์นเรามุง่จะท าใหแ้จง้ 

  อทุาย ีธรรมเหลา่นีแ้ล ดกีวา่และประณีตกวา่ ทีภ่กิษุประพฤตพิรหมจรรย ์

ในเรา มุง่จะท าใหแ้จง้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๙. จฬูสกลุทายสิตูร 

 

สกลุทุายปีรพิาชกขอบวช 

  [๒๗๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สกลุทุายปีรพิาชกไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆ ์

เป็นสรณะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้ ี

พระภาคเถดิ” 

  เมือ่สกลุทุายปีรพิาชกกราบทูลอยา่งนีแ้ลว้ บรษัิทของสกลุทุายปีรพิาชกได ้

กลา่วหา้มสกลุทุายปีรพิาชกวา่ “ทา่นอทุาย ีทา่นอยา่ไดป้ระพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระสมณโคดมเลย ทา่นเป็นอาจารยแ์ลว้อยา่ยอมเป็นศษิยเ์ลย อปุมาเหมอืน 

เป็นขนัน ้าแลว้ จะลดฐานะลงเป็นจอกในขนัน ้า แมฉั้นใด ขอ้อปุไมยนีก็้จักมแีก่ 

ทา่นอทุายฉัีนนัน้เหมอืนกัน ทา่นอยา่ไดป้ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเลย 

ทา่นอทุาย ีทา่นเป็นอาจารยแ์ลว้อยา่ยอมเป็นศษิยเ์ลย” 

  เรือ่งนีเ้ป็นอันยตุไิดว้า่ บรษัิทของสกลุทุายปีรพิาชก ไดท้ าใหส้กลุทุายปีรพิาชก 

มอีปุสรรคตอ่การประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูสกลุทุายสิตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑๐. เวขณสสตูร 

 

๑๐. เวขณสสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่เวขณสะ 

  [๒๗๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่เวขณสะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ไดย้นือยู่ 

ณ ทีส่มควร แลว้ไดเ้ปลง่อทุานในส านักพระผูม้พีระภาควา่ “นีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ 

นีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ” 

ทรงเปรยีบเทยีบวรรณะ ๒ อยา่ง 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “กัจจานะ ท าไมทา่นจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นีเ้ป็น 

วรรณะสงูสดุ นีเ้ป็นวรรณะสงูสดุ’ วรรณะสงูสดุนัน้เป็นอยา่งไร” 

  เวขณสปรพิาชกทลูตอบวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ 

ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะสงูสดุ” 

  “วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะไหนเลา่” 

  “วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะ 

สงูสดุ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นกลา่วแตเ่พยีงวา่ ‘วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ 

วรรณะนัน้เป็นวรรณะสงูสดุ’ ค าทีท่า่นกลา่วนัน้พงึขยายความไดอ้ยา่งยดืยาว 

แตท่า่นไมช่ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั เปรยีบเหมอืนชายคนหนึง่ปรารภถงึหญงิสาวอยา่งนีว้า่ 

‘เราปรารถนารักใครห่ญงิงามแหง่ชนบทนี้’ คนจะถามเขาวา่ ‘พอ่คณุ เธอรูจั้ก 

หญงิคนนัน้หรอืวา่ เป็นนางกษัตรยิ ์นางพราหมณี นางแพศย ์หรอืนางศทูร’ 

เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ ‘เธอรูจั้กหญงิคนนัน้ 

หรอืวา่มชีือ่ ตระกลู สงู ต า่ สนัทัด ด า คล ้า หรอืผวิเหลอืง อยูใ่นหมูบ่า้น นคิม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑๐. เวขณสสตูร 

หรอืเมอืงโนน้’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ยังไมรู่จั้ก’ จะถกูถามตอ่ไปวา่ 

‘เธอปรารถนารักใครห่ญงิทีย่ังไมเ่คยรูจั้กทัง้ไมเ่คยเห็นอยา่งนัน้หรอื’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้เขาจะตอบวา่ ‘ใช’่ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่ 

เลือ่นลอย มใิชห่รอื” 

  “เมือ่เป็นเชน่นี ้ค าพดูของชายผูนั้น้ถอืวา่เลือ่นลอยแน่นอน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กัจจานะ ทา่นก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน กลา่วอยูแ่ตเ่พยีงวา่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม 

วรรณะใดไมม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะสงูสดุ’ 

แตไ่มไ่ดช้ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั” 

  “ทา่นพระโคดม แกว้ไพฑรูยอ์ันงามเกดิเองอยา่งบรสิทุธิแ์ปดเหลีย่ม นายชา่ง 

เจยีระไนดแีลว้ ซึง่เขาวางไวท้ีผ่า้กัมพลเหลอืง ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเป็นประกายออกมา 

แมฉั้นใด อัตตา๑ทีม่วีรรณะก็ฉันนัน้เหมอืนกัน หลังจากตายไปยอ่มเป็นของยั่งยนื” 

  [๒๗๙] ''กัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แกว้ไพฑรูยอ์ันงาม 

เกดิเองอยา่งบรสิทุธิแ์ปดเหลีย่ม นายชา่งเจยีระไนดแีลว้ ซึง่เขาวางไวท้ีผ่า้กัมพล 

เหลอืง ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเป็นประกายออกมากับหิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดา 

วรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้หิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดืนีย้อ่มสอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หิง่หอ้ยในราตรทีีม่เีดอืนมดื กับประทปีน ้า 

มันในราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่กัน” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๗๒ (จูฬสกลุทุายสิตูร) หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑๐. เวขณสสตูร 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ประทปีน ้ามันในราตรทีีม่เีดอืนมดื สอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ประทปีน ้ามันในราตรทีีม่เีดอืนมดื กับกอง 

ไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดื บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งและ 

ประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้กองไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดืสอ่งสวา่งกวา่และ 

ประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กองไฟใหญใ่นราตรทีีม่เีดอืนมดืกับดาวศกุร ์

ในนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆในเวลาใกลรุ้ง่ บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะ 

ไหนจะสอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดาวศกุรใ์นนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆในเวลา 

ใกลรุ้ง่สอ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ดาวศกุรใ์นนภากาศอันกระจา่งปราศจาก 

เมฆในเวลาใกลรุ้ง่กับดวงจันทรเ์วลาเทีย่งคนืตรง ในนภากาศอันกระจา่งปราศจาก 

เมฆในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะสอ่งสวา่งสวา่งกวา่ 

และประณีตกวา่กัน” 

  “บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดวงจันทรเ์วลาเทีย่งคนืตรง ในนภากาศอันกระจา่ง 

ปราศจากเมฆ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่นีส้อ่งสวา่งกวา่และประณีตกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ดวงจันทรเ์วลาเทีย่งคนืตรง ในนภากาศ 

อันกระจา่งปราศจากเมฆ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ กับดวงอาทติยใ์นเวลาเทีย่งตรง 

ในนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆ ในสารทกาลเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน บรรดาวรรณะ 

ทัง้ ๒ นี ้วรรณะไหนจะงามกวา่และประณีตกวา่กัน” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑๐. เวขณสสตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม บรรดาวรรณะทัง้ ๒ นี ้ดวงอาทติยเ์วลาเทีย่งตรง 

ในนภากาศอันกระจา่งปราศจากเมฆ ในสารทกาลเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูนนี ้สอ่งสวา่ง 

กวา่และประณีตกวา่” 

  “กัจจานะ เทวดาเหลา่ใดไมอ่าศัยแสงดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เทวดา 

เหลา่นัน้ มมีาก มมีากยิง่กวา่เหลา่เทวดาทีอ่าศัยแสงดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

เรารูท่ั้วถงึเทวดาเหลา่นัน้ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่ ‘เป็นวรรณะทีไ่มม่วีรรณะอืน่ยิง่กวา่ 

หรอืประณีตกวา่’ สว่นทา่นกลา่ววา่ ‘วรรณะทีเ่ลวกวา่และเศรา้หมองกวา่หิง่หอ้ย 

นัน้เป็นวรรณะทีส่งูสดุ’ แตท่า่นไมช่ีว้รรณะนัน้ใหช้ดั 

  [๒๘๐] กัจจานะ กามคณุม ี๕ ประการ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กัจจานะ กามคณุม ี๕ ประการ นีแ้ล 

  สขุ โสมนัสทีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการนีเ้กดิขึน้ เราเรยีกวา่ กามสขุ 

  ดังนัน้ ในกามและกามสขุนัน้ เราจงึกลา่วกามสขุวา่เลศิกวา่กามทัง้หลาย 

(แต)่กลา่วสขุอันเลศิกวา่กาม๑วา่เลศิกวา่กามสขุ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุอนัเลศิกวา่กาม ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ม.ม.อ. ๒/๒๘๐/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

๑๐. เวขณสสตูร 

 

สรรเสรญิสขุอนัเลศิกวา่กาม 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เวขณสปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ขอ้ทีใ่นกามและกามสขุนัน้ 

ทา่นพระโคดมตรัสกามสขุวา่เลศิกวา่กามทัง้หลาย (แต)่ตรัสสขุอันเลศิกวา่กามวา่ 

เลศิกวา่กามสขุ ชือ่วา่ตรัสดแีลว้” 

  “กัจจานะ ขอ้ทีว่า่ ‘กามก็ด ีกามสขุก็ด ีสขุอันเลศิกวา่กามก็ด’ี นีเ้ธอ 

ผูม้ทีฏิฐแิตกตา่งกัน มคีวามถกูใจแตกตา่งกัน มคีวามพอใจแตกตา่งกัน มคีวาม 

มุง่หมายแตกตา่งกัน มอีาจารยแ์ตกตา่งกันจงึรูไ้ดย้าก ภกิษุเหลา่ใดเป็นอรหันต- 

ขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรล ุ

ประโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุ 

เหลา่นัน้แล จะพงึรูก้าม กามสขุ หรอืสขุอันเลศิกวา่กามนีไ้ด”้ 

  [๒๘๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เวขณสปรพิาชก โกรธ ไมพ่อใจ 

เมือ่จะดา่วา่เยย้หยันพระผูม้พีระภาค คดิวา่ “เราจักท าใหพ้ระสมณโคดมไดรั้บ 

ความเสยีหาย” จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “เมือ่เป็นเชน่นัน้ สมณพราหมณ์บางพวกในโลกนี ้ไมรู่เ้งือ่นเบือ้งตน้ ไมเ่ห็น 

เงือ่นเบือ้งปลาย แตย่ังยนืยันอยูว่า่ เรารูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ค ากลา่วของ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถงึความเป็นค าน่าหัวเราะ เป็นค าต า่ชา้ เป็นค าเปลา่ เป็นค า 

เหลวไหลทเีดยีว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “กจัจานะ สมณพราหมณ์เหลา่ใด เมือ่ไมรู่เ้งือ่นเบือ้งตน้ 

ไมเ่ห็นเงือ่นเบือ้งปลาย ยังยนืยันวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ถกูขม่ก็ชอบอยู ่แตจ่งงดเงือ่นเบือ้งตน้และเงือ่นเบือ้งปลายไวก้อ่น ขอให ้

วญิญชูนผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา เป็นคนซือ่ตรง จงมาเถดิ เราจะสัง่สอน เราจัก 

แสดงธรรม เมือ่เขาปฏบิัตติามค าพร ่าสอน ไมน่านก็จักรูเ้อง เห็นเอง ไดท้ราบวา่ 

ความหลดุพน้โดยชอบจากเครือ่งผกูคอือวชิชาก็เป็นอยา่งนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๓. ปรพิพาชกวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  กัจจานะ เด็กออ่นทีย่ังนอนหงาย ถกูเครือ่งผกูทีท่ าดว้ยดา้ยผกูไวท้ีข่อ้เทา้ทัง้สอง 

ทีข่อ้มอืทัง้สองและทีค่อรวมเป็น ๕ แหง่ เครือ่งผกูเหลา่นัน้จะหลดุไปเมือ่เด็กเตบิโตขึน้ 

และมรีา่งกายแข็งแรงขึน้ เขาจงึรูว้า่ ‘เราหลดุพน้แลว้และเครือ่งผกูก็ไมม่แีกเ่รา’ 

แมฉั้นใด วญิญชูน ผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา เป็นคนซือ่ตรง ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ขอจงมาเถดิ เราจักสัง่สอน จักแสดงธรรม เมือ่เขาปฏบิัตติามค าพร ่าสอนแลว้ 

ไมน่านก็จักรูเ้อง เห็นเอง ไดท้ราบวา่ ความหลดุพน้โดยชอบจากเครือ่งผกูคอื 

อวชิชาก็เป็นอยา่งนัน้” 

ปรพิาชกชือ่เวขณสะแสดงตนเป็นอบุาสก 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เวขณสปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดม 

จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ดังนีแ้ล 

เวขณสสตูรที ่๑๐ จบ 

ปรพิาชกวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. จฬูวจัฉโคตตสตูร    ๒. อัคควิจัฉโคตตสตูร 

   ๓. มหาวจัฉโคตตสตูร   ๔. ทฆีนขสตูร 

   ๕. มาคัณฑยิสตูร    ๖. สนัทกสตูร 

   ๗. มหาสกลุทุายสิตูร    ๘. สมณมณุฑกิสตูร 

   ๙. จฬูสกลุทุายสิตูร    ๑๐. เวขณสสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

 

๔. ราชวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระราชา 

 

๑. ฆฏกิารสูตร 

วา่ดว้ยชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ 

  [๒๘๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ 

ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคเสด็จแวะออกจากทางแลว้ไดท้รงแยม้พระโอษฐ ์ณ 

สถานทีแ่หง่หนึง่ ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดค้ดิวา่ “อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐ ์เพราะพระตถาคต๑ทัง้หลายยอ่มไมท่รงแยม้ 

พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหต”ุ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทจ์งึหม่ผา้อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ ประนมอัญชลไีปทาง 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูไ่ดท้ลูถามพระองคว์า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐ ์เพราะพระตถาคตทัง้หลาย 

ยอ่มไมท่รงแยม้พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหต”ุ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ณ สถานทีแ่หง่นี้ 

มนีคิมชือ่เวคฬงิคะ เป็นนคิมมั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืง 

หนาแน่น พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงอาศัยเวคฬงิคนคิมอยู ่ไดย้นิวา่ ทีน่ีเ้คยเป็นอารามของพระผูม้พีระภาคพระนาม 

วา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้มากอ่น ไดย้นิวา่ พระผูม้ ี

พระภาคพระนามวา่กัสสปะผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ประทับน่ังตรัสสอน 

ภกิษุสงฆ ์ณ ทีน่ี”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดป้ลูาดผา้สงัฆาฏเิป็น ๔ ชัน้ถวาย แลว้กราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ ขอพระผูม้พีระภาคจงประทับ 

น่ัง ณ ทีน่ีเ้ถดิ ภาคพืน้สว่นนีจั้กเป็นสว่นทีพ่ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒ พระองค ์

ทรงใชส้อย” 

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดรั้บสัง่เรยีกทา่น 

พระอานนทม์าตรัสวา่ 

  “อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ณ สถานทีแ่หง่นี้ มนีคิมชือ่เวคฬงิคะ เป็นนคิม 

มั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น พระผูม้พีระภาคพระนาม 

วา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงอาศัยเวคฬงิคนคิมอยู ่ไดย้นิวา่ 

ทีน่ีเ้คยเป็นอารามของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้มากอ่น ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดป้ระทับน่ังตรัสสอนภกิษุสงฆ ์ณ ทีน่ี้ 

  [๒๘๓] อานนท ์ในเวคฬงิคนคิม ไดม้ชีา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระเป็นอปัุฏฐากผูเ้ลศิ 

ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ มมีาณพ 

ชือ่โชตปิาละเป็นสหายทีรั่กกันของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ ครัง้นัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ 

เรยีกโชตปิาลมาณพมากลา่ววา่ ‘มาเถดิ โชตปิาละเพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกัน เพราะวา่ 

การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

  เมือ่ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ โชตปิาลมาณพไดก้ลา่ววา่ ‘อยา่เลย 

ฆฏกิาระเพือ่นรัก การเห็นพระสมณะโลน้นัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดก้ลา่วกับโชตปิาลมาณพวา่ ‘มาเถดิ โชตปิาละ 

เพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูพ้ระภาคพระนามวา่กัสสปะผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ดว้ยกัน เพราะวา่การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ โชตปิาลมาณพไดก้ลา่ววา่ ‘อยา่เลย ฆฏกิาระเพือ่นรัก การเห็น 

พระสมณะโลน้นัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร’ 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระจงึกลา่ววา่ ‘โชตปิาละเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ เราน าจรุณ 

ถตูัว๑ไปยังแมน่ ้าเพือ่อาบน ้ากันเถดิ’ โชตปิาลมาณพรับค าแลว้ ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระและโชตปิาลมาณพ ไดน้ าจรุณถตูัวไปยังแมน่ ้าเพือ่อาบน ้า 

  [๒๘๔] อานนท ์ตอ่มา ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ ไดเ้รยีกโชตปิาลมาณพมากลา่ววา่ 

‘โชตปิาละเพือ่นรัก ทีน่ีไ่มไ่กลจากพระอารามของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้นัก มาเถดิ โชตปิาละเพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกนั 

เพราะวา่การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

  เมือ่ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ โชตปิาลมาณพไดก้ลา่ววา่ ‘อยา่เลย 

ฆฏกิาระเพือ่นรัก การเห็นพระสมณะโลน้นัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดก้ลา่ววา่ ‘โชตปิาละเพือ่นรัก ทีน่ีไ่มไ่กล 

จากพระอารามของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้นัก มาเถดิ โชตปิาละเพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคพระนาม 

วา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกัน เพราะวา่การทีเ่ราไดเ้ห็น 

พระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ถอืกันวา่เป็น 

ความด’ี 

  แมค้รัง้ที ่๓ โชตปิาลมาณพก็กลา่ววา่ ‘อยา่เลย ฆฏกิาระเพือ่นรัก การเห็น 

พระสมณะโลน้นัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จรุณถตูวั หมายถงึเครือ่งหอมทีเ่ป็นผงละเอยีด อาจท าใหเ้ป็นกอ้นเก็บไปใชไ้ดท้กุเวลา (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๙/๓๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดจั้บชายพกของโชตปิาลมาณพแลว้กลา่ววา่ 

‘โชตปิาละเพือ่นรัก ทีน่ีไ่มไ่กลจากพระอารามของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้นัก มาเถดิ โชตปิาละเพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกนั 

เพราะวา่การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

  ล าดับนัน้ โชตปิาลมาณพใหช้า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระปลอ่ยชายพกแลว้กลา่ววา่ 

‘อยา่เลย ฆฏกิาระเพือ่นรัก การเห็นพระสมณะโลน้นัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร’ 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระนัน้จับทีผ่มของโชตปิาละมาณพผูอ้าบน ้าด าเกลา้แลว้กลา่ววา่ 

‘โชตปิาละเพือ่นรัก ทีน่ีไ่มไ่กลจากพระอารามของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้นัก มาเถดิ โชตปิาละเพือ่นรัก เราจักเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยกนั 

เพราะวา่การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

  ตอ่มา โชตปิาลมาณพไดค้ดิวา่ ‘น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีช่า่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระผูม้สีกลุรนุชาตติ า่ บังอาจมาจับผมของเราผูอ้าบน ้าด าเกลา้แลว้ การที ่

เราจะไปดว้ยนี ้เห็นจะไมใ่ชเ่รือ่งเล็กนอ้ย’ แลว้ไดก้ลา่วกับชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระวา่ 

‘ฆฏกิาระเพือ่นรัก การทีเ่พือ่นท าความพยายามตัง้แตพ่ดูชกัชวน จับทีช่ายพก 

จนลว่งเลยถงึบังอาจจับทีผ่มของเรานัน้ ก็เพือ่จะชวนใหไ้ปในส านักของพระผูม้พีระภาค 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ เทา่นัน้เองหรอื’ 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระกลา่ววา่ ‘เทา่นัน้เอง โชตปิาละเพือ่นรัก จรงิอยา่งนัน้ 

การทีเ่ราไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ถอืกันวา่เป็นความด’ี 

  โชตปิาลมาณพกลา่ววา่ ‘ฆฏกิาระเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ปลอ่ยเราเถดิ พวกเรา 

จักไปดว้ยกัน’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  [๒๘๕] อานนท ์ครัง้นัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระและโชตปิาลมาณพไดเ้ขา้ 

ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ถงึที ่

ประทับ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร สว่นโชตปิาลมาณพไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ชา่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อืโชตปิาละมาณพผูเ้ป็น 

สหายรักกันของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคจงแสดงธรรมแกโ่ชตปิาลมาณพนีเ้ถดิ’ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ ทรงชีแ้จงใหช้า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระและโชตปิาลมาณพเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา๑ จากนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระและโชตปิาลมาณพผูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาค 

ทรงพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ 

กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กระท าประทักษิณ 

แลว้จากไป 

  [๒๘๖] อานนท ์ครัง้นัน้ โชตปิาลมาณพไดถ้ามชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระวา่ 

‘ฆฏกิาระเพือ่นรัก ทา่นเมือ่ฟังธรรมนี ้หลังจากนีจ้ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

หรอืไม’่ 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระตอบวา่ ‘โชตปิาละเพือ่นรัก ทา่นก็รูอ้ยูม่ใิชห่รอืวา่ ‘เราตอ้ง 

เลีย้งดมูารดาบดิาซึง่เป็นคนตาบอดและแกช่รา’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมกีถา ในทีน่ีห้มายถงึธรรมกีถาทีเ่กีย่วขอ้งกับขันธท์ีเ่คยอยูอ่าศัยในชาตกิอ่นเพือ่การไดส้ต ิ(ม.ม.อ. 

   ๒/๒๘๕/๒๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  โชตปิาลมาณพจงึกลา่ววา่ ‘ฆฏกิาระเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ เราจักออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติเอง’ 

  ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระและโชตปิาลมาณพไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีค้อื 

โชตปิาลมาณพ ผูเ้ป็นสหายรักกันของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงบวช 

ใหโ้ชตปิาลมาณพนีด้ว้ยเถดิ’ 

  โชตปิาลมาณพไดบ้รรพชาอปุสมบทแลว้ในส านักของพระผูม้พีระภาคพระนาม 

วา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เร ือ่งพระเจา้กาสพีระนามวา่กกิ ี

  [๒๘๗] อานนท ์ครัง้นัน้ เมือ่โชตปิาลมาณพอปุสมบทไดไ้มน่านประมาณ 

กึง่เดอืน พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ประทับอยูใ่นเวคฬงิคนคิมตามควรแกอ่ัธยาศัยแลว้ เสด็จจารกิไปทางเขตกรงุพาราณส ี

เสด็จจารกิไปแลว้โดยล าดับ จนถงึกรงุพาราณส ี

  อานนท ์ไดย้นิวา่ ในคราวนัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีพระเจา้กาสทีรงพระนามวา่กกิทีรงสดับขา่ววา่ ‘ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสด็จมาถงึกรงุพาราณส ี

ประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤทายวนั’ ล าดับนัน้ พระเจา้กาสทีรงพระนามวา่กกิ ี

รับสัง่ใหจั้ดยานพาหนะคันงาม ๆ หลายคัน ทรงขึน้ยานพาหนะคันงามเสด็จจาก 

เขตกรงุพาราณสพีรอ้มกับยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จดว้ยราชานุภาพอยา่ง 

ยิง่ใหญ ่เพือ่ทรงเยีย่มพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ เสด็จไปจนสดุทางทีย่านพาหนะจะไปได ้จงึเสด็จลงจากยาน 

เสด็จพระราชด าเนนิไปดว้ยพระบาทเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

สมควร พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงชีแ้จงใหพ้ระเจา้กาสทีรงพระนามวา่กกิทีรงเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา พระเจา้กาส ี

ทรงพระนามวา่กกิผีูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์จงทรงรับภัตตาหารของ 

หมอ่มฉันในวนัพรุง่นีเ้ถดิ’ 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงรับ 

นมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัง้นัน้ พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิทีรงทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่ 

กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึทรงลกุจากที ่

ประทับ ถวายอภวิาท ทรงกระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป 

พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิไีดรั้บสัง่ใหต้กแตง่ของเคีย้วของฉันอันประณีต ลว้นเป็น 

ขา้วสาลซี ึง่ออ่นละมนุ เก็บกากออกหมดแลว้ มแีกงและกับหลายอยา่ง ในพระราช- 

นเิวศนข์องทา้วเธอ แลว้รับสัง่ใหร้าชบรุษุกราบทลูภัตตกาลแดพ่ระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ ‘ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

ไดเ้วลาแลว้ ภัตตาหารส าเร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้’ 

  [๒๘๘] อานนท ์ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปยัง 

พระราชนเิวศนข์องพระเจา้กาสพีระนามวา่กกิ ีประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ล าดบันัน้ พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิทีรงอังคาสภกิษุสงฆม์ ี

พระพทุธเจา้เป็นประมขุ ใหอ้ ิม่หน าส าราญดว้ยของเคีย้วของฉันอันประณีตดว้ย 

พระองคเ์อง เมือ่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เสวยเสร็จ ทรงวางพระหัตถแ์ลว้ พระเจา้กาสทีรงพระนามวา่กกิก็ีเลอืกประทับน่ัง 

ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ แลว้ไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

ผูม้พีระภาคทรงรับนมินตก์ารอยูจ่ าพรรษา ณ กรงุพาราณสขีองหมอ่มฉันเถดิ พระสงฆ ์

จักไดรั้บการบ ารงุเห็นปานนี้’ 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสวา่ 

‘อยา่เลย มหาบพติร อาตมภาพรับนมินตก์ารอยูจ่ าพรรษาไวแ้ลว้’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิไีดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอพระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตก์ารอยูจ่ าพรรษา ณ กรงุพาราณสขีองหมอ่มฉันเถดิ 

พระสงฆจั์กไดรั้บการบ ารงุเห็นปานนี้’ 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสวา่ 

‘อยา่เลย มหาบพติร อาตมภาพรับนมินตก์ารอยูจ่ าพรรษาไวแ้ลว้’ 

  ครัง้นัน้ พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิ ีทรงเสยีพระทัย ทรงโทมนัสวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไมท่รงรับนมินต ์

การอยูจ่ าพรรษา ณ กรงุพาราณสขีองเรา’ จากนัน้ ไดท้ลูถามวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ มใีครอืน่ทีเ่ป็นผูอ้ปัุฏฐากยิง่กวา่หมอ่มฉันหรอื พระพทุธเจา้ขา้’ 

พระกสัสปพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ 

  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรัสวา่ 

‘มหาบพติร มนีคิมชือ่เวคฬงิคะ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระอยูใ่นนคิมนัน้ เขาเป็นอปัุฏฐาก 

ผูเ้ลศิของอาตมภาพ’ พระองคท์รงเสยีพระทัย มคีวามโทมนัสวา่ ‘พระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไมท่รงรับนมินตก์ารอยูจ่ าพรรษา 

ในกรงุพาราณสขีองเรา’ 

  แตค่วามเสยีใจและความโทมนัสนัน้ยอ่มไมม่ ีและจักไมม่แีกช่า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ 

เพราะชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆ ์

เป็นสรณะ เวน้ขาดจากปาณาตบิาต(การฆา่สตัว)์ เวน้ขาดจากอทนินาทาน(การ 

ลักทรัพย)์ เวน้ขาดจากกาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤตผิดิในกาม) เวน้ขาดจาก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

มสุาวาท(การพดูเท็จ) เวน้ขาดจากสรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐาน(การเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท) 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระเป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสมั่นคงในพระพทุธเจา้ เป็นผู ้

ประกอบดว้ยความเลือ่มใสมั่นคงในพระธรรม เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสมั่นคง 

ในพระสงฆ ์ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะรักใคร ่ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระเป็นผูห้มดความ 

สงสยัในทกุข ์เป็นผูห้มดความสงสยัในทกุขสมทัุย เป็นผูห้มดความสงสยัในทกุขนโิรธ 

เป็นผูห้มดความสงสยัในทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา บรโิภคภัตรมือ้เดยีว เป็นพรหมจาร ี

มศีลี มกีลัยาณธรรม ไมใ่ชแ้กว้มณีและทองค าเป็นเครือ่งประดับ ปราศจากการใช ้

ทองและเงนิ 

  มหาบพติร ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ ไมใ่ชพ้ลั่วและมอืของตนขดุแผน่ดนิ หาบแตด่นิ 

รมิตลิง่ทีพั่งหรอืขยุหนูมาใชท้ าเป็นภาชนะ แลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผูต้อ้งการภาชนะ 

ส าหรับใสข่า้วสาร ใสถ่ั่วเขยีว ใสถ่ั่วด า ขอใหน้ าภาชนะทีต่อ้งการนัน้ไปเถดิ’ ชา่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระเลีย้งดมูารดาบดิา ซึง่เป็นคนตาบอดและแกช่รา (หลังจากตายแลว้) 

ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระจะเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมต่อ้งกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  [๒๘๙] มหาบพติร สมัยหนึง่ อาตมภาพอยูท่ีน่คิมชือ่เวคฬงิคะนัน้เอง 

ครัน้เวลาเชา้ อาตมภาพครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไปหามารดาบดิา 

ของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดถ้ามวา่ ‘ดเูถดิ นีค่นหาอาหารไปทีไ่หนเสยีเลา่’ 

  มารดาบดิาของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระทลูตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปัุฏฐาก 

ของพระองคอ์อกไปแลว้ ขอพระองคจ์งรับขา้วสกุจากหมอ้ขา้ว รับแกงจากหมอ้แกง  

เสวยเถดิ’ 

  ครัง้นัน้ อาตมภาพไดรั้บขา้วสกุจากหมอ้ขา้ว รับแกงจากหมอ้แกงฉันแลว้ 

ลกุจากอาสนะจากไป ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระเขา้ไปหามารดาบดิาถงึทีอ่ยูแ่ลว้ 

ไดถ้ามวา่ ‘ใครมารับขา้วสกุจากหมอ้ขา้ว รับแกงจากหมอ้แกง บรโิภคแลว้ลกุจากอาสนะ 

จากไป’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  มารดาบดิาบอกวา่ ‘ลกูเอย๋ พระผูม้พีระภาคทรงพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงรับขา้วสกุจากหมอ้ขา้ว รับแกงจากหมอ้แกง เสวย 

แลว้ทรงลกุจากอาสนะเสด็จจากไป’ 

  มหาบพติร ครัง้นัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดค้ดิวา่ ‘เป็นลาภของเราหนอ 

เราไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ ทรงคุน้เคยอยา่งยิง่เชน่นี’้ ครัง้นัน้ ปีตแิละสขุไมจ่างหายจากชา่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระตลอดกึง่เดอืน ไมจ่างหายจากมารดาบดิาตลอด ๗ วนั 

  [๒๙๐] มหาบพติร สมัยหนึง่ อาตมภาพอยูท่ีน่คิมชือ่เวคฬงิคะนัน้เอง 

ครัน้เวลาเชา้ อาตมภาพครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไปหามารดาบดิาของ 

ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดถ้ามวา่ ‘ดเูถดิ นีค่นหาอาหารไปไหนเสยีเลา่’ 

  มารดาบดิาของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระทลูตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปัุฏฐาก 

ของพระองคอ์อกไปแลว้ ขอพระองคจ์งรับขนมกมุมาสจากกระเชา้นี ้รับแกงจาก 

หมอ้แกงเสวยเถดิ’ 

  ครัง้นัน้ อาตมภาพไดรั้บขนมกมุมาสจากกระเชา้ รับแกงจากหมอ้แกงฉันแลว้ 

ลกุจากอาสนะจากไป ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ เขา้ไปหามารดาบดิาถงึทีอ่ยู ่

แลว้ไดถ้ามวา่ ‘ใครมารับขนมกมุมาสจากกระเชา้ รับแกงจากหมอ้แกง บรโิภคแลว้ 

ลกุจากอาสนะจากไป’ 

  มารดาบดิาบอกวา่ ‘ลกูเอย๋ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงรับขนมกมุมาสจากกระเชา้ รับแกงจากหมอ้แกงเสวย 

แลว้ทรงลกุจากอาสนะเสด็จจากไปแลว้’ 

  มหาบพติร ครัง้นัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดค้ดิวา่ ‘เป็นลาภของเราหนอ 

เราไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ ทรงคุน้เคยอยา่งยิง่เชน่นี’้ ครัง้นัน้ ปีตแิละสขุไมจ่างหายจากชา่งหมอ้ 

ชือ่ฆฏกิาระตลอดกึง่เดอืน ไมจ่างหายจากมารดาบดิาตลอด ๗ วนั 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  [๒๙๑] มหาบพติร สมัยหนึง่ อาตมภาพอยูท่ีน่คิมชือ่เวคฬงิคะนัน้เอง ขณะนัน้ 

กฏุร่ัิวจงึเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงไปดวูา่ในเรอืน 

ของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระมหีญา้หรอืไม‘่’ 

  เมือ่อาตมภาพกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้(ไปดกูลับมาแลว้)ไดก้ลา่วกับ 

อาตมภาพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีเ่รอืนของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไมม่หีญา้ มแีต ่

หญา้ทีม่งุหลังคาเรอืนของเขาเทา่นัน้’ 

  อาตมภาพจงึไดส้ัง่ภกิษุทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงพากันไป 

รือ้หญา้ทีม่งุหลังคาเรอืนของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ’ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไดไ้ปรือ้หญา้ทีม่งุหลังคาเรอืนของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ ครัง้นัน้ 

มารดาบดิาของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ ‘พวกใครเลา่มารือ้ 

หญา้มงุหลังคาเรอืน’ 

  ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ ‘คณุโยม กฏุขิองพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ร่ัว’ 

  มารดาบดิาของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดก้ลา่ววา่ ‘น าไปเถดิเจา้ขา้ น าไปตาม 

สะดวกเถดิ พระคณุเจา้’ 

  ครัง้นัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระเขา้ไปหามารดาบดิาถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ ‘พวกใคร 

เลา่มารือ้หญา้มงุหลังคาเรอืน’ 

  มารดาบดิาตอบวา่ ‘ลกูเอย๋ ภกิษุทัง้หลายบอกวา่ ‘กฏุขิองพระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปะผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ร่ัว’ 

  ล าดับนัน้ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดค้ดิวา่ ‘เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้แีลว้หนอ 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงคุน้เคย 

อยา่งยิง่เชน่นี’้ ครัง้นัน้ ปีตแิละสขุไมจ่างหายจากชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระตลอดกึง่เดอืน 

ไมจ่างหายจากมารดาบดิาตลอด ๗ วนั 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑. ฆฏกิารสตูร 

  มหาบพติร ครัง้นัน้ เรอืนทีช่า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระอาศัยอยูห่ลังนัน้ มอีากาศเป็น 

หลังคาอยูต่ลอด ๓ เดอืน ถงึฝนตกก็ไมร่ั่ว ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระมคีณุเชน่นี’้ 

  พระเจา้กาสทีรงพระนามวา่กกิกีราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เป็นลาภ 

ของชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระหนอ ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงคุน้เคยอยา่งยิง่เชน่นี’้ 

  [๒๙๒] อานนท ์ครัง้นัน้ พระเจา้กาสพีระนามวา่กกิทีรงใหร้าชบรุษุสง่เกวยีน 

บรรทกุขา้วสาร ขา้วบัณฑมุฑุกิสาลปีระมาณ ๕๐๐ เลม่เกวยีน และเครือ่งแกง 

พอสมควรกับขา้วสารนัน้ไปพระราชทานแกช่า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระ ราชบรุษุทัง้หลาย 

เขา้ไปหาชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระแลว้ไดก้ลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ นีข้า้วสาร ขา้วบัณฑมุฑุกิ- 

สาลปีระมาณ ๕๐๐ เลม่เกวยีน และเครือ่งแกงพอสมควรกับขา้วสารนัน้ พระเจา้ 

กกิกีาสทีรงสง่มาพระราชทานแกท่า่นแลว้ จงรับของพระราชทานเหลา่นัน้ไวเ้ถดิ’ 

  ชา่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระกลา่ววา่ ‘พระราชามพีระราชกจิมาก มพีระราชกรณียกจิ 

มาก สิง่ของทีพ่ระราชทานมานีอ้ยา่เป็นของขา้พเจา้เลย จงเป็นของหลวงเถดิ’ 

  อานนท ์เธอคงจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘สมัยนัน้ โชตปิาลมาณพคงเป็นคนอืน่เป็นแน่ 

แตเ่ธอไมค่วรเห็นอยา่งนัน้ สมัยนัน้ เราก็คอืโชตปิาลมาณพน่ันเอง” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ฆฏกิารสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

 

๒. รฏัฐปาลสตูร 

วา่ดว้ยพระรฏัฐปาละ 

พราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงถลุลโกฏฐติะเขา้เฝ้า 

  [๒๙๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้กรุ ุพรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึนคิมของชาวกรุชุ ือ่ถลุลโกฏฐติะ พราหมณ์และคหบดทัีง้หลายชาว 

ถลุลโกฏฐตินคิมไดส้ดับขา่ววา่ 

  “ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยะตระกลู 

ทรงจารกิไปในแควน้กรุ ุพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จถงึถลุลโกฏฐตินคิม 

ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๑ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๒’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้จงึ 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวถลุลโกฏฐตินคิม เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ทลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกประณมมอืไปทางพระผูม้พีระภาคประทับน่ังแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

ประกาศชือ่และโคตรในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็น่ัง 

นิง่อยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ราหมณ์และคหบดชีาวถลุลโกฏฐติ- 

นคิมเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

รฏัฐปาลกลุบตุรขอบวช 

  [๒๙๔] สมัยนัน้ กลุบตุรชือ่รัฏฐปาละ เป็นบตุรของตระกลูชัน้สงูในถลุลโกฏฐติ- 

นคิมนัน้ น่ังอยูใ่นบรษัิทนัน้ดว้ย ขณะนัน้เอง รัฏฐปาลกลุบตุรไดค้ดิวา่ “ธรรมตาม 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงนัน้ เราเขา้ใจวา่ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั มใิชก่ระท าไดง้า่ย ทางทีด่ ี

เราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ” 

  ครัง้นัน้ พวกพราหมณ์และคหบดชีาวถลุลโกฏฐตินคิม ผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ตา่งชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้ ี

พระภาค ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

ล าดับนัน้ เมือ่พราหมณ์และคหบดชีาวถลุลโกฏฐตินคิมจากไปไมน่าน รัฏฐปาลกลุบตุร 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงนัน้ ขา้พระองค ์

เขา้ใจวา่ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

ดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ขา้พระองคป์รารถนาจะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ขอขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชา 

อปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “รัฏฐปาละ มารดาบดิาอนุญาตใหเ้ธอออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติแลว้หรอื” 

  รัฏฐปาลกลุบตุรกราบทลูวา่ “ยังมไิดอ้นุญาต พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “รัฏฐปาละ พระตถาคตทัง้หลายยอ่มไมบ่วชใหก้ลุบตุร 

ทีม่ารดาบดิายังมไิดอ้นุญาต” 

  รัฏฐปาลกลุบตุรกราบทลูวา่ “ขา้พระองคจั์กหาวธิใีหม้ารดาบดิาอนุญาตให ้

ขา้พระองคอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๙๕] ครัง้นัน้ รัฏฐปาลกลุบตุรลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้เขา้ไปหามารดาบดิาถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “คณุพอ่คณุแม ่

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงนัน้ ลกูเขา้ใจวา่ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย 

ลกูปรารถนาจะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ ขอคณุพอ่คณุแมโ่ปรดอนุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ” 

  เมือ่รัฏฐปาลกลุบตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ มารดาบดิาของรัฏฐปาลกลุบตุรไดก้ลา่ว 

วา่ “พอ่รัฏฐปาละ เจา้เป็นลกูชายคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโต 

มาดว้ยความสขุสบาย ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีลกูไมรู่จั้กความทกุขแ์มแ้ตน่อ้ย 

[มาเถดิ พอ่รัฏฐปาละ ลกูจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัต ิลกูเมือ่ก าลังบรโิภค 

ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ 

พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ] ถงึลกูจะตายพอ่แมก็่ไม ่

ปรารถนาจะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหล้กูซึง่ยังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเลา่” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ รัฏฐปาลกลุบตุรไดก้ลา่ววา่ “คณุพอ่คณุแม ่ธรรมตามทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงนัน้ ลกูเขา้ใจวา่ การทีบ่คุคลผูค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย ์

ใหบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ลกูปรารถนาจะโกนผม 

และหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ขอคณุพอ่คณุแม ่

โปรดอนุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ มารดาบดิาของรัฐปาลกลุบตุรก็ไดก้ลา่ววา่ “พอ่รัฏฐปาละ เจา้เป็น 

ลกูชายคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย 

ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีลกูไมรู่จั้กความทกุขแ์มแ้ตน่อ้ย [มาเถดิ พอ่รัฏฐปาละ 

ลกูจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ ลกูเมือ่ก าลังบรโิภค ก าลังดืม่ ก าลัง 

ใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไม่ 

อนุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ] ถงึลกูจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนา 

จะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหล้กูซึง่ยังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติเลา่” 

มารดาบดิาไมอ่นญุาตใหบ้วช 

  [๒๙๖] ครัง้นัน้ รัฏฐปาลกลุบตุรคดิวา่ “มารดาบดิาไมอ่นุญาตใหเ้ราออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแน่” จงึนอนบนพืน้อันไมม่เีครือ่งปลูาด ณ ทีนั่น้เอง 

ดว้ยตัง้ใจวา่ “เราจักตาย หรอืจักไดบ้วชก็ทีต่รงนีแ้หละ” เขาจงึไมบ่รโิภคอาหาร 

ตัง้แต ่๑ มือ้ ๒ มือ้ ๓ มือ้ ๔ มือ้ ๕ มือ้ ๖ มือ้ จนถงึ ๗ มือ้ 

  ครัง้นัน้ มารดาบดิาของรัฏฐปาลกลุบตุรไดก้ลา่ววา่ “พอ่รัฏฐปาละ เจา้เป็น 

ลกูชายคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย 

ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีลกูไมรู่จั้กความทกุขแ์มแ้ตน่อ้ย จงลกุขึน้เถดิ พอ่รัฏฐปาละ 

ลกูจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ ลกูเมือ่ก าลังบรโิภค ก าลังดืม่ ก าลัง 

ใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกาม๑ไปพลาง ท าบญุ๒ไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไม ่

อนุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ถงึลกูจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนา 

จะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหล้กูซึง่มชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติเลา่ จงลกุขึน้เถดิ พอ่รัฏฐปาละ ลกูจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัต ิ

อยูเ่ถดิ ลกูเมือ่ก าลังบรโิภค ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภค

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรโิภคกาม ในทีน่ีห้มายถงึบรโิภคคอืใชส้อยโภคสมบัตริว่มกับบตุรและภรรยา (ม.ม.อ. ๒/๒๙๖/๒๑๓) 

๒ ท าบญุ ในทีน่ีห้มายถงึปรารภพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์กระท ากศุลกรรมมกีารเพิม่ใหท้าน 

   เป็นตน้ ถางทางไปสูส่คุตโิลกสวรรค ์(ม.ม.อ. ๒/๒๙๖/๒๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

กามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ ถงึลกูจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาต 

ใหล้กูซึง่มชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่” 

  เมือ่มารดาบดิากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ รัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดน้ิง่เฉย 

  แมค้รัง้ที ่๒ มารดาบดิาของรัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดก้ลา่ววา่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๒ รัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดน้ิง่เฉย 

  แมค้รัง้ที ่๓ มารดาบดิาของรัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดก้ลา่ววา่ “พอ่รัฏฐปาละ 

เจา้เป็นลกูคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย 

ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีพอ่รัฏฐปาละ ลกูไมรู่จั้กความทกุขแ์มแ้ตน่อ้ย [จงลกุขึน้ 

เถดิ พอ่รัฏฐปาละ ลกูจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ ลกูเมือ่ก าลงับรโิภค 

ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ 

พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหล้กูออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ] ถงึลกูจะตาย พอ่แมก็่ 

ไมป่รารถนาจะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหล้กูซึง่มชีวีติอยูอ่อกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเลา่ จงลกุขึน้ พอ่รัฏฐปาละ ลกูจงบรโิภค จงดืม่ ฯลฯ ถงึลกู 

จะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากลกู เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหล้กูซึง่มชีวีติอยู ่

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่” 

  แมค้รัง้ที ่๓ รัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดน้ิง่เฉย 

เพือ่นชว่ยออ้นวอนขออนญุาตใหบ้วช 

  [๒๙๗] ครัง้นัน้ พวกเพือ่นของรัฏฐปาลกลุบตุรพากันเขา้ไปหารัฏฐปาลกลุบตุร 

ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ววา่ 

  “รัฏฐปาละเพือ่นรัก เพือ่นเป็นลกูชายคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม่ 

เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีเพือ่นไมรู่จั้กความ 

ทกุขแ์มแ้ตน่อ้ยเลย [ลกุขึน้เถดิ รัฏฐปาละเพือ่นรัก เพือ่นจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขา 

ปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ เมือ่ก าลงับรโิภค ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภค 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

กามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติ] ถงึเพือ่นจะตายพอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากเพือ่น เหตไุฉน พอ่แม ่

จักยอมอนุญาตใหเ้พือ่นผูย้ังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่ ลกุขึน้เถดิ 

รัฏฐปาละเพือ่นรัก เพือ่นจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ เมือ่ก าลงับรโิภค 

ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกามไปพลาง ท าบญุไปพลางเถดิ 

พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแน่ ถงึเพือ่นจะตาย 

พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากเพือ่น เหตไุฉน พอ่แมจั่กอนุญาตใหเ้พือ่นซึง่มชีวีติอยู ่

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่ ลกุขึน้เถดิ รัฏฐปาละเพือ่นรัก เพือ่นจงบรโิภค 

จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ เมือ่ก าลังบรโิภค ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนบิัตอิยู่ 

จงยนิดบีรโิภคกามไปพลางท าบญุไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ ถงึเพือ่นจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากเพือ่น เหตไุฉน 

พอ่แมจั่กอนุญาตใหเ้พือ่นซึง่ยังมชีวีติออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่” 

  เมือ่สหายเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ รัฏฐปาลกลุบตุรก็ไดน้ิง่เฉย 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พวกเพือ่นของรัฏฐปาลกลุบตุรไดก้ลา่ววา่ “รัฏฐปาละเพือ่นรัก 

เพือ่นเป็นลกูชายคนเดยีว เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ย 

ความสขุสบาย ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีเพือ่นไมรู่จั้กความทกุขแ์มแ้ตน่อ้ยเลย 

ลกุขึน้เถดิ รัฏฐปาละเพือ่นรัก เพือ่นจงบรโิภค จงดืม่ จงใหเ้ขาปรนนบิัตอิยูเ่ถดิ 

เมือ่ก าลังบรโิภค ก าลังดืม่ ก าลังใหเ้ขาปรนนบิัตอิยู ่จงยนิดบีรโิภคกามไปพลาง 

ท าบญุไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

ถงึเพือ่นจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจากเพือ่น เหตไุฉน พอ่แมเ่หลา่นัน้จักอนุญาต 

ใหเ้พือ่นซึง่มชีวีติอยู ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลา่ ลกุขึน้เถดิ รัฏฐปาละ 

เพือ่นรัก เพือ่นจงบรโิภค จงดืม่ ฯลฯ ถงึเพือ่นจะตาย พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจาก 

เพือ่น เหตไุฉน พอ่แมเ่หลา่นัน้จักอนุญาตใหเ้พือ่นซึง่มชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติเลา่” 

  แมค้รัง้ที ่๓ รัฏฐปาลกลุบตุรก็นิง่เฉย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  [๒๙๘] ล าดับนัน้ พวกเพือ่นของรัฏฐปาลกลุบตุรพากันเขา้ไปหามารดาบดิา 

ของรัฏฐปาลกลุบตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “คณุพอ่คณุแม ่รัฏฐปาลกลุบตุรนี ้นอนบน 

พืน้ทีไ่มม่เีครือ่งปลูาด ณ ทีนั่น้เองดว้ยตัง้ใจวา่ ‘เราจักตาย หรอืจักไดบ้วชก็ทีต่รงนี้ 

แหละ’ ถา้คณุพอ่คณุแมไ่มย่อมใหรั้ฏฐปาลกลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

เขาจักตาย ณ ทีต่รงนัน้แน่ แตถ่า้คณุพอ่คณุแมอ่นุญาตใหรั้ฏฐปาลกลุบตุรออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ คณุพอ่คณุแมก็่ไดเ้ห็นเขาแมบ้วชแลว้ หากรัฏฐปาลกลุบตุร 

จักไมย่นิดใีนการออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เขาจะมทีางไปทีไ่หนอืน่เลา่ ก็จัก 

กลับมาทีบ่า้นนีน่ั้นเอง ขอคณุพอ่คณุแมจ่งอนุญาตใหรั้ฏฐปาลกลุบตุรออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเถดิ” 

  มารดาบดิากลา่ววา่ “ลกูทัง้หลาย พอ่แมอ่นุญาตใหรั้ฏฐปาลกลุบตุรออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติได ้๑ แตเ่ขาบวชแลว้ตอ้งมาเยีย่มพอ่แมบ่า้ง” 

  ตอ่มา พวกเพือ่นพากันเขา้ไปหารัฏฐปาลกลุบตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ววา่ “เชญิ 

ลกุขึน้เถดิ รัฏฐปาละเพือ่นรัก คณุพอ่คณุแมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติแลว้ แตเ่พือ่นบวชแลว้ตอ้งมาเยีย่มคณุพอ่คณุแมข่องเพือ่นบา้ง” 

รฏัฐปาลกลุบตุรบวชและบรรลพุระอรหตั 

  [๒๙๙] ครัง้นัน้ รัฏฐปาลกลุบตุรลกุขึน้บ ารงุรา่งกายใหเ้กดิก าลังแลว้ เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มารดาบดิาอนุญาตใหข้า้พระองคอ์อก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแลว้ ขอพระผูม้พีระภาคทรงใหข้า้พระองคบ์วชเถดิ” 

  รัฏฐปาลกลุบตุรไดบ้รรพชาอปุสมบทแลว้ในส านักของพระผูม้พีระภาค ครัง้นัน้ 

เมือ่ทา่นรัฏฐปาละอปุสมบทแลว้ไมน่าน พอไดก้ึง่เดอืน พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ 

ในถลุลโกฏฐตินคิมตามความยนิด ีเสด็จจารกิไปทางกรงุสาวตัถ ีเสด็จเทีย่วจารกิไป 

ตามล าดับจนถงึกรงุสาวตัถ ีไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวนั 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๔-๒๙/๑๗-๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวัตถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละหลกีออก 

ไปอยูร่ปูเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ 

ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ 

“ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๑” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่บรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

ปรารถนาจะไปเยีย่มมารดาบดิา ถา้พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตขา้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคทรงมนสกิารก าหนดใจของทา่นพระรัฏฐปาละดว้ยพระหฤทัยแลว้ 

ทรงทราบชดัวา่ “รัฏฐปาลกลุบตุรไมส่ามารถทีจ่ะบอกลาสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถอ์กี” 

  ล าดับนัน้ พระองคจ์งึตรัสวา่ “รัฏฐปาละ เธอจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ตอ่จากนัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละลกุจากอาสนะถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท า 

ประทักษิณแลว้เก็บง าเสนาสนะถอืบาตรและจวีรจารกิไปทางถลุลโกฏฐตินคิม เทีย่วจารกิ 

ไปตามล าดับจนถงึถลุลโกฏฐตินคิมแลว้ ไดย้นิวา่ ทา่นพระรัฏฐปาละพักอยู ่ณ พระราช- 

อทุยานชือ่มคิจรีะของพระเจา้โกรัพยะในถลุลโกฏฐตินคิมนัน้ ครัน้เวลาเชา้ ทา่น 

พระรัฏฐปาละครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังถลุลโกฏฐตินคิม 

ขณะเทีย่วบณิฑบาตในถุลลโกฏฐตินคิมตามล าดับตรอก ไดเ้ขา้ไปจนถงึนเิวศนข์อง 

บดิาของตน 

  เวลานัน้ บดิาของทา่นพระรัฏฐปาละก าลังใหช้า่งกลับกสางผมอยูท่ีซุ่ม้ประตกูลาง๒ 

ไดเ้ห็นทา่นพระรัฏฐปาละก าลังมาแตไ่กลแลว้ไดก้ลา่ววา่ “พวกสมณะโลน้เหลา่นี ้

บวชลกูชายคนเดยีวผูเ้ป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของเรา” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๖ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ซุม้ประตกูลาง ในทีน่ีห้มายถงึซุม้ประตทูี ่๔ ของเรอืนทีม่ ี๗ ซุม้ประต ู(ม.ม.อ. ๒/๒๙๙/๒๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละไมไ่ดรั้บทาน๑ ไมไ่ดรั้บค าตอบทีบ่า้นบดิาของทา่นเอง 

ทีแ่ทไ้ดแ้ตค่ าดา่เทา่นัน้ สมัยนัน้ ทาสหญงิของญาตขิองทา่นพระรัฏฐปาละก าลัง 

จะทิง้ขนมกมุมาสคา้งคนื ทา่นพระรัฏฐปาละไดก้ลา่วกับทาสหญงิของญาตนัิน้วา่ 

“นอ้งหญงิ ถา้จะทิง้ส ิง่นัน้ ก็จงใสใ่นบาตรของอาตมานีเ้ถดิ” 

  ขณะทีท่าสหญงิของญาตขิองทา่นก าลังเกลีย่ขนมกมุมาสคา้งคนืนัน้ลงในบาตร 

ก็จ าเคา้มอื เทา้ และน ้าเสยีงของทา่นพระรัฏฐปาละได ้

พระรฏัฐปาละฉนัขนมบดู 

  [๓๐๐] ครัง้นัน้ ทาสหญงิของญาตขิองทา่นพระรัฏฐปาละไดเ้ขา้ไปหามารดา 

ของทา่นพระรัฏฐปาละถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ววา่ “คณุนายเจา้ขา โปรดทราบเถดิวา่ 

‘พระรัฏฐปาละบตุรของคณุนายกลับมาแลว้” 

  มารดาของทา่นพระรัฏฐปาละกลา่ววา่ “หนูเอย๋ ถา้เธอพดูจรงิ ฉันจะปลดปลอ่ย 

เธอใหเ้ป็นไท” มารดาของทา่นพระรัฏฐปาละ เขา้ไปหาบดิาของท่านพระรัฏฐปาละ 

ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ววา่ “เดชะบญุ ทา่นคหบด ีทา่นรูไ้หม ไดย้นิวา่ รัฏฐปาลกลุบตุร 

กลับมาแลว้” 

  เวลานัน้ ท่านพระรัฏฐปาละน่ังพงิฝาเรอืนแหง่หนึง่ฉันขนมกมุมาสคา้งคนื 

โยมบดิาเขา้ไปหาทา่นพระรัฏฐปาละถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดถ้ามวา่ “อะไรกัน พอ่รัฏฐปาละ 

ลกูฉันขนมกมุมาสคา้งคนืหรอื ลกูควรไปเรอืนของตน มใิชห่รอื” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละตอบวา่ “คหบด ีอาตมภาพผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติจะมเีรอืนแตท่ีไ่หน อาตมภาพไมม่เีรอืน อาตมภาพไดไ้ปเรอืนของโยม 

มาแลว้ ในเรอืนนัน้ อาตมภาพไมไ่ดรั้บทาน ไมไ่ดรั้บค าตอบเลย ไดแ้ตค่ าดา่ 

อยา่งเดยีว” 

  บดิากลา่ววา่ “มาเถดิ ลกูรัฏฐปาละ พวกเราจะไปเรอืนดว้ยกัน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทาน ในทีน่ีห้มายถงึไทยธรรม (ม.ม.อ. ๒/๓๐๐/๒๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  ทา่นพระรัฏฐปาละกลา่ววา่ “อยา่เลย คหบด ีวนันีอ้าตมภาพฉันอิม่แลว้” 

  บดิากลา่ววา่ “พอ่รัฏฐปาละ ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นจงรับนมินตฉั์นภัตตาหารในวัน 

พรุง่นีเ้ถดิ” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพแลว้ ล าดับนัน้ บดิาของทา่นพระ 

รัฏฐปาละทราบอาการทีท่า่นพระรัฏฐปาละรับนมินตแ์ลว้ จงึเขา้ไปยังนเิวศนข์องตน 

แลว้ใหข้นเงนิและทองมากองเป็นกองใหญ ่ใหเ้อาเสือ่ล าแพนปิดไว ้แลว้เรยีก 

ภรรยาเกา่ของทา่นพระรัฏฐปาละมากลา่ววา่ “มาเถดิแมส่าว ๆ ทัง้หลาย พวกเธอ 

เคยแตง่ตัวดว้ยเครือ่งประดับส ารับใดแลว้ จงึเป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของรัฏฐปาลกลุบตุร 

เมือ่ครัง้กอ่น จงแตง่ตัวดว้ยเครือ่งประดับส ารับนัน้เถดิ” 

  [๓๐๑] ครัง้นัน้ เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป บดิาของทา่นพระรัฏฐปาละไดส้ัง่ให ้

ตกแตง่ของเคีย้วของฉันอยา่งประณีตไวใ้นนเิวศนข์องตน แลว้ใชค้นไปบอกเวลา 

แกท่า่นพระรัฏฐปาละวา่ “พอ่รัฏฐปาละไดเ้วลาแลว้ ภัตตาหารส าเร็จแลว้” 

  ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระรัฏฐปาละครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยัง 

นเิวศนข์องบดิาทา่นเองแลว้น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ บดิาของทา่นพระรัฏฐปาละ 

สัง่ใหเ้ปิดกองเงนิกองทองนัน้ แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระรัฏฐปาละวา่ 

  “พอ่รัฏฐปาละ ทรัพยก์องนีเ้ป็นสว่นของแม ่กองโนน้เป็นสว่นของพอ่ สว่นอกี 

กองหนึง่เป็นของปู่  ทัง้หมดนีเ้ป็นของลกูผูเ้ดยีว ลกูสามารถทีจ่ะใชส้อยสมบัตไิป 

และท าบญุไปก็ได ้มาเถดิ พอ่รัฏฐปาละ ลกูจงลาสกิขาออกมาเป็นคฤหัสถใ์ชส้อย 

สมบัต ิและท าบญุไปเถดิ” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละตอบวา่ “คหบด ีถา้ทา่นพงึท าตามค าของอาตมภาพได ้

ทา่นพงึใหค้นขนกองเงนิกองทองนี ้ใสเ่กวยีนแลว้ใหเ้ขาเข็นไปทิง้ไวท้ีก่ลางกระแส 

แมน่ ้าคงคาเถดิ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะโสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความ 

คร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความ 

คับแคน้ใจ) มทีรัพยนั์น้เป็นเหต ุจักเกดิขึน้แกท่า่น” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  ล าดับนัน้ พวกภรรยาเกา่ของทา่นพระรัฏฐปาละจับทีเ่ทา้คนละขา้งแลว้ไดถ้าม 

ทา่นพระรัฏฐปาละวา่ “หลวงพี ่นางอัปสรพวกไหนเลา่เป็นตน้เหตใุหห้ลวงพีป่ระพฤต ิ

พรหมจรรย”์ 

  พระรัฏฐปาละตอบวา่ “นอ้งหญงิ เราไมไ่ดป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เพราะเหตแุหง่ 

นางอัปสรทัง้หลาย” 

  ภรรยาเหลา่นัน้เสยีใจวา่ “รัฏฐปาละผูล้กูเจา้เรยีกพวกเราวา่ ‘นอ้งหญงิ” จงึลม้ 

สลบอยู ่ณ ทีนั่น้ ครัง้นัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละไดก้ลา่วกับบดิาวา่ “คหบด ีถา้ทา่น 

จะถวายอาหารก็จงถวายเถดิ อยา่ใหอ้าตมภาพล าบากเลย” 

  บดิากลา่ววา่ “ฉันเถดิ พอ่รัฏฐปาละ ภัตตาหารส าเร็จแลว้” 

  ตอ่จากนัน้ บดิาของทา่นพระรัฏฐปาละไดอ้ังคาสทา่นพระรัฏฐปาละดว้ยของเคีย้ว 

ของฉันอันประณีต ถวายใหฉั้นจนอิม่หน าดว้ยมอืของตน 

พระรฏัฐปาละแสดงธรรม 

  [๓๐๒] ครัง้นัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละฉันเสร็จละมอืจากบาตรแลว้ไดย้นืกลา่ว 

คาถาเหลา่นีว้า่ 

    “โยมจงดอูัตภาพอันวจิติร มกีายเป็นแผล๑ 

   ทีค่มุกันอยู่๒ กระสบักระสา่ย๓ 

   เป็นทีด่ ารขิองชนเป็นอันมาก ไมม่คีวามยั่งยนืมั่นคง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มกีายเป็นแผล หมายถงึแผลทัง้ ๙ แหง่ (คอื ดวงตา ๒ ชอ่งห ู๒ ชอ่งจมกู ๒ ชอ่งปาก ๑ ชอ่งปัสสาวะ- 

   มรรค ๑ ชอ่งอจุจาระมรรค ๑) (ม.ม.อ. ๒/๓๐๒/๒๑๙) 

๒ ทีค่มุกนัอยู ่หมายถงึคมุกันอยูด่ว้ยกระดกู ๓๐๐ ทอ่น ดว้ยเสน้เอ็น ๙๐๐ เสน้ ปกคลมุดว้ยกลา้มเนือ้ 

   ๙๐๐ มัด (ม.ม.อ. ๒/๓๐๒/๒๑๙) 

๓ กระสบักระสา่ย หมายถงึความกระสับกระสา่ยอยูเ่ป็นนจิเพราะความแก ่โรคภัย และกเิลส (ม.ม.อ. 

   ๒/๓๐๒/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

    โยมจงดรูปูอันวจิติรดว้ยแกว้มณีและกณุฑล 

   มกีระดกูอันหนังหุม้หอ่ไว ้งามดว้ยผา้ 

    เทา้ทีย่อ้มดว้ยคร่ังสสีด หนา้ทีไ่ลท้าดว้ยจรุณ 

   พอจะหลอกคนโงใ่หห้ลงใหลได ้

   แตจ่ะหลอกคนผูแ้สวงหาฝ่ัง(คอืนพิพาน)ไมไ่ด ้

    ผมทีต่บแตง่เป็นลอนดังตาหมากรกุ 

   ทีเ่ยิม้ดว้ยยาหยอด พอจะหลอกคนโงไ่ด ้

   แตจ่ะหลอกคนทีแ่สวงหาฝ่ังไมไ่ด ้

    กายทีม่สีภาพเป่ือยเน่าเป็นธรรมดา 

   ซึง่ตกแตง่แลว้เหมอืนกลอ่งยาหยอดตาใหม ่

   อันงดงามพอจะหลอกคนโงไ่ด ้

   แตจ่ะหลอกคนผูแ้สวงหาฝ่ังไมไ่ด ้

    ทา่นเป็นดั่งพรานเนือ้วางบว่งไว ้

   แตเ่นือ้ไมต่ดิบว่ง 

   เมือ่พรานเนือ้ก าลังคร ่าครวญอยู ่

   เรากนิเหยือ่แลว้ก็หลกีไป๑” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระรัฏฐปาละยนืกลา่วคาถาเหลา่นีแ้ลว้จงึเขา้ไปยังพระราช- 

อทุยานมคิจรีะของพระเจา้โกรัพยะ แลว้น่ังพักกลางวนัอยู่ทีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

  [๓๐๓] ครัง้นัน้ พระเจา้โกรัพยะรับสัง่เรยีกนายมคิวะมาตรัสวา่ “มคิวะ 

เพือ่นรัก ทา่นจงท าความสะอาดพืน้ทีอ่ทุยานมคิจรีะ เราจะไปชมพืน้ทีอ่ทุยานที ่

สะอาด” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๗๖๙-๗๗๔/๔๖๘-๔๖๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  นายมคิวะทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เมือ่ก าลังท าความสะอาดพืน้ทีพ่ระ 

ราชอทุยานมคิจรีะอยู ่ไดเ้ห็นทา่นพระรัฏฐปาละน่ังพักกลางวนัอยู่ทีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

จงึเขา้ไปเฝ้าพระเจา้โกรัพยะถงึทีป่ระทับ แลว้ไดก้ราบทลูวา่ 

  “ขอเดชะ พระราชอทุยานมคิจรีะของพระองคส์ะอาดแลว้ และในพระราช- 

อทุยานนัน้ มกีลุบตุรชือ่รัฏฐปาละผูเ้ป็นบตุรแหง่ตระกลูชัน้สงูในถลุลโกฏฐตินคิมนี ้

ทีพ่ระองคท์รงสรรเสรญิอยูเ่สมอ ๆ เธอน่ังพักกลางวนัอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่” 

  พระเจา้โกรัพยะตรัสวา่ “มคิวะเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ บัดนี ้ควรจะไปทีอ่ทุยาน 

พวกเราจะเขา้ไปหาพระคณุเจา้รัฏฐปาละในบัดนีเ้ลย” 

  ครัง้นัน้ พระเจา้โกรัพยะรับสัง่วา่ “ของเคีย้วของบรโิภคทีจั่ดเตรยีมไปยังอทุยานนัน้ 

ทา่นทัง้หลายจงแจกจา่ยใหห้มดเสยีเถดิ” แลว้รับสัง่ใหจั้ดยานพาหนะคันงาม ๆ หลายคัน 

ทรงขึน้พาหนะคันงามเสด็จออกจากถลุลโกฏฐตินคิมดว้ยยานพาหนะคันงาม ๆ ตาม 

เสด็จดว้ยราชานุภาพอยา่งยิง่ใหญเ่พือ่ทรงเยีย่มทา่นพระรัฏฐปาละ เสด็จไปจนสดุ 

ทางทีย่านพาหนะจะไปได ้จงึเสด็จลงจากยาน เสด็จพระราชด าเนนิไปดว้ยพระบาท 

พรอ้มดว้ยบรษัิทชัน้สงู เขา้ไปหาทา่นพระรัฏฐปาละถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ไดป้ระทับยนื ณ ทีส่มควรไดรั้บสัง่วา่ 

“นมินตพ์ระคณุเจา้รัฏฐปาละน่ังบนเครือ่งลาดนีเ้ถดิ” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละถวายพระพรวา่ “มหาบพติร อยา่เลย เชญิพระองคป์ระทับ 

น่ังเถดิ อาตมภาพน่ังทีอ่าสนะของอาตมภาพดอียูแ่ลว้” 

  พระเจา้โกรัพยะ จงึประทับน่ังบนทีป่ระทับทีข่า้ราชบรพิารจัดถวาย แลว้ไดต้รัส 

กับทา่นพระรัฏฐปาละวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

 

ความเสือ่ม ๔ ประการ 

  [๓๐๔] “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ ความเสือ่ม ๔ ประการนี ้ทีค่นบางพวกใน 

โลกนีป้ระสบเขา้แลว้ ยอ่มโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ 

  ความเสือ่ม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. ความเสือ่มเพราะชรา   ๒. ความเสือ่มเพราะความเจ็บไข ้

  ๓. ความเสือ่มจากทรัพยส์มบัต ิ ๔. ความเสือ่มจากญาต ิ

  ความเสือ่มเพราะชรา เป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนีเ้ป็นคนแก ่คนเฒา่ เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมา 

โดยล าดับ เขาพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘บัดนี ้เราเป็นคนแกแ่ลว้ เป็นคนเฒา่แลว้ 

เป็นผูใ้หญแ่ลว้ เป็นผูล้ว่งกาลผา่นวยัมาโดยล าดับ การทีเ่ราจะไดค้รอบครองทรัพย ์

สมบัตทิีย่ังไมไ่ด ้หรอืการทีเ่ราจะท าทรัพยส์มบตัทิีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูขึน้ ไมใ่ชท่ า 

ไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเถดิ’ เขาประสบกับความเสือ่มเพราะชรานัน้แลว้จงึโกนผมและ 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ นีเ้รยีกวา่ ความเสือ่ม 

เพราะชรา 

  สว่นพระคณุเจา้รัฏฐปาละ บัดนีก็้ยังหนุ่มแน่น ผมด าสนทิ เป็นหนุ่มอยูใ่นวยั 

แรกเริม่ ไมม่คีวามเสือ่มเพราะชรานัน้เลย พระคณุเจา้รัฏฐปาละรูเ้ห็นหรอืไดฟั้งอะไร 

จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ (๑) 

  ความเสือ่มเพราะความเจ็บไข ้เป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนีม้คีวามเจ็บไข ้มทีกุข ์เจ็บหนัก เขาพจิารณาเห็น 

ดังนีว้า่ ‘บัดนี ้เราเป็นคนมคีวามเจ็บไข ้มทีกุข ์เจ็บหนัก การทีเ่ราจะไดค้รอบครอง 

ทรัพยส์มบตัทิีย่ังไมไ่ด ้หรอืการทีเ่ราจะท าทรัพยส์มบัตทิีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูขึน้ ไมใ่ช ่

ท าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ’ เขาประสบกับความเสือ่มเพราะความเจ็บไขนั้น้ แลว้จงึ 

โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ นีเ้รยีกวา่ 

ความเสือ่มเพราะความเจ็บไข ้

  สว่นพระคณุเจา้รัฏฐปาละ บัดนีเ้ป็นผูม้สีขุภาพ มโีรคาพาธนอ้ย ประกอบดว้ย 

ไฟธาตทุีย่อ่ยอาหารสม า่เสมอด ีไมเ่ย็นนักไมร่อ้นนัก ไมม่คีวามเสือ่มเพราะความ 

เจ็บไขนั้น้เลย พระคณุเจา้รัฏฐปาละรูเ้ห็นหรอืไดฟั้งอะไร จงึออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ (๒) 

  ความเสือ่มจากทรพัยส์มบตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนี ้เป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มสีมบัตมิาก ทรัพยส์มบัต ิ

เหลา่นัน้ของเขาถงึความสิน้ไปโดยล าดับ เขาพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เมือ่กอ่น เราเป็น 

คนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มสีมบัตมิาก ทรัพยส์มบตัเิหลา่นัน้ของเราถงึความสิน้ไปโดย 

ล าดับแลว้ การทีเ่ราจะไดค้รอบครองทรัพยส์มบัตทิีย่ังไมไ่ด ้หรอืการทีเ่ราจะท า 

ทรัพยส์มบตัทิีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูขึน้ ไมใ่ชท่ าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและ 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพติเถดิ’ เขาประกอบดว้ย 

ความเสือ่มจากทรัพยส์มบตันัิน้ จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ นีเ้รยีกวา่ ความเสือ่มจากทรัพยส์มบัต ิ

  สว่นพระคณุเจา้รัฏฐปาละเป็นบตุรของตระกลูชัน้สงูในถลุลโกฏฐตินคิมนี ้ไมม่ ี

ความเสือ่มจากทรัพยส์มบตันัิน้ พระคณุเจา้รัฏฐปาละรูเ้ห็นหรอืไดฟั้งอะไรจงึออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ (๓) 

  ความเสือ่มจากญาต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนี ้มมีติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติเป็นอันมาก ญาต ิ

เหลา่นัน้ของเขาถงึความสิน้ไปโดยล าดับ เขาพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เมือ่กอ่น เราม ี

มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติเป็นอันมาก พวกญาตขิองเรานัน้ถงึความสิน้ไป 

โดยล าดับ การทีเ่ราจะไดค้รอบครองทรัพยส์มบัตทิีย่ังไมไ่ด ้หรอืการทีเ่ราจะท า 

ทรัพยส์มบตัทิีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูขึน้ ไมใ่ชท่ าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ’ เขาประสบกับ 

ความเสือ่มจากญาตนัิน้ จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ นีเ้รยีกวา่ ความเสือ่มจากญาต ิ

  สว่นพระคณุเจา้รัฏฐปาละมมีติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติเป็นอันมากในถลุลโกฏฐติ- 

นคิมนี ้ไมม่คีวามเสือ่มจากญาตเิลย พระคณุเจา้รัฏฐปาละรูเ้ห็นหรอืไดฟั้งอะไรจงึ 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ (๔) 

  พระคณุเจา้รัฏฐปาละ ความเสือ่ม ๔ ประการนี ้ทีค่นบางพวกในโลกนีป้ระสบ 

เขา้แลว้จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

พระคณุเจา้รัฏฐปาละไมม่คีวามเสือ่ม ๔ ประการนัน้เลย พระคณุเจา้รัฏฐปาละรูเ้ห็น 

หรอืไดฟั้งอะไรจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

ธมัมทุเทส ๔ ประการ 

  [๓๐๕] ทา่นพระรัฏฐปาละถวายพระพรวา่ “มหาบพติร มอียูแ่ลทีพ่ระผูม้ ี

พระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงแสดง 

ธัมมทุเทส ๔ ประการ ทีอ่าตมภาพรู ้เห็นและไดฟั้งแลว้ จงึออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ 

  ธมัมทุเทส ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       พระองคนั์น้ ทรงแสดงธัมมทุเทสประการที ่๑ วา่ ‘โลกอันชราน าไป 

       ไมย่ั่งยนื’ ทีอ่าตมภาพรูเ้ห็นและไดฟั้งแลว้ จงึไดอ้อกจากเรอืนบวช 

       เป็นบรรพชติ 

   ๒. พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       พระองคนั์น้ ทรงแสดงธัมมทุเทสประการที ่๒ วา่ ‘โลกไมม่ผีู ้

       ตา้นทาน ไมเ่ป็นอสิระ’ ทีอ่าตมภาพรูเ้ห็นและไดฟั้งแลว้ จงึไดอ้อก 

       จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

   ๓. พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       พระองคนั์น้ ทรงแสดงธัมมทุเทสประการที ่๓ วา่ ‘โลกไมม่อีะไร 

       เป็นของตน จ าตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป’ ทีอ่าตมภาพรูเ้ห็นและไดฟั้งแลว้ 

       จงึไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

   ๔. พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       พระองคนั์น้ ทรงแสดงธัมมทุเทสประการที ่๔ วา่ ‘โลกพรอ่งอยู ่

       เป็นนติย ์ไมรู่จั้กอิม่ เป็นทาสแหง่ตัณหา’ ทีอ่าตมภาพรูเ้ห็นและได ้

       ฟังแลว้จงึไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

  มหาบพติร พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงแสดงธัมมทุเทส ๔ ประการนีแ้ล ทีอ่าตมภาพรู ้เห็น 

และฟังแลว้ จงึไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

  [๓๐๖] พระเจา้โกรัพยะตรัสถามวา่ “ทา่นพระรัฏฐปาละกลา่ววา่ ‘โลกอันชรา 

น าไป ไมย่ั่งยนื’ เนือ้ความแหง่ภาษิตนี ้จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระรัฏฐปาละถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระองคเ์มือ่มพีระชนมาย ุ๒๐ พรรษาก็ด ี๒๕ พรรษาก็ด ี

ทรงศกึษาอยา่งคลอ่งแคลว่ในเรือ่งชา้งก็ด ีเรือ่งมา้ก็ด ีเรือ่งรถก็ด ีเรือ่งธนูก็ด ีเรือ่ง 

อาวธุก็ด ีทรงมกี าลังพระเพลา ทรงมกี าลังพระพาหา ทรงมพีระวรกายสามารถ 

ฝ่าศกึสงครามมาแลว้ มใิชห่รอื” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ โยมเมือ่อาย ุ๒๐ ปีก็ด ี๒๕ ปีก็ด ีไดศ้กึษาอยา่ง 

คลอ่งแคลว่ในเรือ่งชา้งก็ด ีเรือ่งมา้ก็ด ีเรือ่งรถก็ด ีเรือ่งธนูก็ด ีเรือ่งอาวธุก็ด ี

มกี าลังขา มกี าลังแขน มรี่างกายสามารถ เคยฝ่าสงครามมาแลว้ บางครัง้โยม 

ยังเขา้ใจวา่มฤีทธิ ์ไมเ่ห็นใครเสมอดว้ยก าลังของโยมเลย” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แมบ้ัดนี ้พระองค ์

ก็ยังมกี าลังพระเพลา มกี าลังพระพาหา มพีระวรกายสามารถฝ่าสงครามไดเ้หมอืน 

อยา่งเดมิหรอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ ขอ้นีห้ามไิด ้บัดนี ้โยมแกแ่ลว้ เจรญิวยัแลว้ เป็นผูใ้หญ่ 

ลว่งกาลผา่นวยัมาโดยล าดับแลว้ วยัของโยมลว่งไป ๘๐ ปีแลว้ บางครัง้ โยมคดิวา่ 

‘จักกา้วเทา้ไปทางนีก็้ไพลก่า้วไปทางอืน่เสยี” 

  “มหาบพติร พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงหมายถงึเนือ้ความนีแ้ล จงึตรัสธัมมทุเทสประการที ่๑ 

วา่ ‘โลกอันชราน าไป ไมย่ั่งยนื’ ทีอ่าตมภาพรู ้เห็นและไดฟั้งแลว้ จงึออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ค าวา่ ‘โลกอันชราน าไป 

ไมย่ั่งยนื’ พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้ ตรัสไวด้แีลว้ พระคณุเจา้รัฏฐปาละ เป็นความจรงิ โลกอันชราน าไป 

ไมย่ั่งยนื (๑) 

  ในราชตระกลูนี ้มหีมูพ่ลชา้ง หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ และหมูพ่ลเดนิเทา้ ทีจั่ก 

ย า่ยอีันตรายของโยมได ้ทา่นพระรัฏฐปาละกลา่ววา่ ‘โลกไมม่ผีูต้า้นทานได ้ไมเ่ป็น 

อสิระ’ เนือ้ความแหง่ภาษิตนี ้จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระองคเ์คย 

ประชวรหนักบา้งไหม” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ โยมเคยเจ็บหนักอยู ่บางครัง้ พวกมติร อ ามาตย ์ญาต ิ

สาโลหติแวดลอ้มโยมอยูด่ว้ยส าคัญวา่ ‘พระเจา้โกรัพยะจักสวรรคตในบัดนี ้พระเจา้ 

โกรัพยะจักสวรรคตในบดันี”้ 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระองคไ์ดม้ติร 

อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ(ทีม่หาบพติรจะขอรอ้ง)วา่ ‘มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติผู ้

เจรญิของเราทัง้หมดทีม่อียู ่จงมาชว่ยแบง่เวทนานีไ้ปโดยชว่ยเราใหไ้ดเ้สวยเวทนา 

เบาลง’ หรอืวา่พระองคเ์ทา่นัน้ จะตอ้งเสวยเวทนานัน้” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ โยมจะไดม้ติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ(ทีโ่ยมจะขอรอ้ง) 

วา่ ‘มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติทัง้หมดทีม่อียู ่จงมาชว่ยแบง่เวทนานีไ้ป ชว่ยเราให ้

ไดเ้สวยเวทนาเบาลง’ หามไิด ้แตโ่ยมเองเทา่นัน้จะตอ้งเสวยเวทนานัน้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

  ''มหาบพติร พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงหมายถงึเนือ้ความนีแ้ล จงึตรัสธัมมทุเทสประการ 

ที ่๒ วา่ ‘โลกไมม่ผีูต้า้นทาน ไมเ่ป็นอสิระ’ ทีอ่าตมภาพรู ้เห็นและไดฟั้งแลว้ 

จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ค าวา่ ‘โลกไมม่ผีู ้

ตา้นทาน ไมเ่ป็นอสิระ’ พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวด้แีลว้ พระคณุเจา้รัฏฐปาละ เป็นความจรงิ 

โลกไมม่ผีูต้า้นทาน ไมเ่ป็นอสิระ (๒) 

  ในราชตระกลูนี ้มเีงนิและทองอยูท่ีพ่ืน้ดนิและในอากาศมากมาย พระคณุเจา้ 

รัฏฐปาละกลา่ววา่ ‘โลกไมม่อีะไรเป็นของตน จ าตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป’ เนือ้ความแหง่ 

ภาษิตนี ้จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บัดนี ้พระองค ์

เอบิอิม่ พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอพระองคอ์ยู ่ฉันใด พระองคจั์กได ้

สมพระราชประสงคว์า่ ‘แมโ้ลกหนา้ เราจักเป็นผูเ้อบิอิม่ พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ 

๕ ประการ บ าเรอตนอยู’่ ฉันนัน้เหมอืนกัน หรอืวา่ชนเหลา่อืน่จักปกครองทรัพย ์

สมบัตนิี ้สว่นพระองคก็์จักเสด็จไปตามยถากรรม” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ บัดนี ้โยมเอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ 

บ าเรอตนอยู ่ฉันใด โยมก็จักไมไ่ดต้ามประสงคว์า่ ‘แมใ้นโลกหนา้ เราจะเป็นผู ้

เอบิอิม่ พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ บ าเรอตนอยู’่ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ทีแ่ทช้นเหลา่อืน่จักปกครองทรัพยส์มบตันิี ้สว่นโยมก็จักไปตามยถากรรม” 

  “มหาบพติร พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงหมายถงึเนือ้ความนีแ้ล จงึตรัสธัมมทุเทสประการที ่๓ 

วา่ ‘โลกไมม่อีะไรเป็นของตน จ าตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป’ ทีอ่าตมภาพรูเ้ห็นและไดฟั้งแลว้ 

จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ค าวา่ ‘โลกไมม่อีะไร 

เป็นของตน จ าตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป’ พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวด้แีลว้ พระคณุเจา้รัฏฐปาละ เป็นความจรงิ 

โลกไมม่อีะไรเป็นของตน จ าตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป (๓) 

  ทา่นพระรัฏฐปาละกลา่ววา่ ‘โลกพรอ่งอยูเ่ป็นนติย ์ไมรู่จั้กอิม่ เป็นทาสแหง่ 

ตัณหา’ เนือ้ความแหง่ภาษิตนี ้จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระองคท์รง 

ปกครองแควน้กรุอุันอดุมสมบรูณ์อยู ่มใิชห่รอื” 

  “ใชแ่ลว้ พระคณุเจา้รัฏฐปาละ โยมปกครองแควน้กรุอุันอดุมสมบรูณ์อยู”่ 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ราชบรุษุของ 

พระองคท์ีแ่ควน้กรุนุีเ้ป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้เป็นคนมเีหตผุล มาจากทศิตะวนัออก เขา้มา 

เฝ้าพระองคแ์ลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะมหาราชเจา้ พระองคค์วรทรงทราบวา่ 

‘ขา้พระองคม์าจากทศิตะวนัออก ในทศินัน้ ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นชนบทใหญ ่มั่งคั่ง 

อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น ในชนบทนัน้มหีมูพ่ลชา้ง 

หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ หมูพ่ลเดนิเทา้ มสีตัวท์ีม่เีขีย้วงามาก มเีงนิทองทัง้ทีย่ังไมไ่ด ้

หลอมและทีห่ลอมแลว้เป็นจ านวนมาก ในชนบทนัน้ สตรเีป็นผูป้กครอง พระองค ์

สามารถรบชนะไดด้ว้ยก าลังพลประมาณเทา่นัน้ ขอพระองคจ์งไปรบเอาเถดิ มหา- 

ราชเจา้’ พระองคจ์ะทรงท าอยา่งไรกับชนบทนัน้” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ พวกโยมก็ไปรบเอาชนบทนัน้มาครอบครองเสยีนะซ”ิ 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ราชบรุษุของ 

พระองคท์ีแ่ควน้กรุนุีเ้ป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้เป็นคนมเีหตผุลมาจากทศิตะวนัตก ฯลฯ 

มาจากทศิเหนอื ฯลฯ มาจากทศิใต ้ฯลฯ มาจากสมทุรฟากโนน้ เขา้มาเฝ้า 

พระองค ์แลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะมหาราชเจา้ พระองคค์วรทรงทราบวา่ 

‘ขา้พระองคม์าจากสมทุรฟากโนน้ ณ ทีนั่น้ ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นชนบทใหญ ่มัง่คั่ง 

อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น ในชนบทนัน้มหีมูพ่ลชา้ง 

หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ หมูพ่ลเดนิเทา้ มสีตัวท์ีม่เีขีย้วงามาก มเีงนิทองทัง้ทีย่ังไมไ่ด ้

หลอมและทีห่ลอมแลว้เป็นจ านวนมาก ในชนบทนัน้ สตรเีป็นผูป้กครอง พระองค ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

สามารถรบชนะไดด้ว้ยก าลังพลประมาณเทา่นัน้ ขอพระองคจ์งไปรบเอาเถดิ มหา- 

ราชเจา้’ พระองคจ์ะทรงท าอยา่งไรกับชนบทนัน้” 

  “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ พวกโยมก็ไปรบเอาชนบทนัน้มาครอบครองเสยีนะซ”ิ 

  “มหาบพติร พระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงหมายถงึเนือ้ความนีแ้ล จงึตรัสธัมมทุเทสประการที ่๔ 

วา่ ‘โลกพรอ่งอยูเ่ป็นนติย ์ไมรู่จั้กอิม่ เป็นทาสแหง่ตัณหา’ ทีอ่าตมภาพรู ้เห็น 

และไดฟั้งแลว้จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

  พระเจา้โกรัพยะตรัสวา่ “พระคณุเจา้รัฏฐปาละ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ค าวา่ ‘โลกพรอ่งอยูเ่ป็นนติย ์ไมรู่จั้กอิม่ เป็นทาสแหง่ตัณหา’ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสไวด้แีลว้ 

พระคณุเจา้รัฏฐปาละ เป็นความจรงิ โลกพรอ่งอยูเ่ป็นนติย ์ไมรู่จั้กอิม่ เป็นทาส 

แหง่ตัณหา” (๔) 

  ทา่นพระรัฏฐปาละไดก้ลา่วเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ ไดก้ลา่วคาถาประพันธอ์ืน่ 

อกีตอ่ไปวา่ 

  [๓๐๗]  “อาตมาเห็นผูค้นทีม่ทีรัพยใ์นโลก 

   ไดท้รัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจแลว้ 

   ไมย่อมให(้ใคร) เพราะความหลง 

   ไดท้รัพยแ์ลว้ เก็บสะสมไว ้

   และปรารถนากามคณุยิง่ ๆ ขึน้ไป 

    พระราชาทรงกดขี ่ชว่งชงิเอาแผน่ดนิ 

   ทรงครอบครองแผน่ดนิซึง่มสีมทุรสาครลอ้มรอบ 

   ตลอดสมทุรสาครฝ่ังนี ้ยังไมท่รงพอ 

   ยังปรารถนาจะครอบครองสมทุรสาครฝ่ังโนน้อกี 

    ทัง้พระราชาและคนอืน่เป็นจ านวนมาก 

   ยงัไมป่ราศจากตัณหาก็เขา้ถงึความตาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

   ยังไมเ่ต็มตามทีต่อ้งการเลย ก็ละทิง้รา่งกายไป 

   เพราะความอิม่ดว้ยกามไมม่ใีนโลก 

    หมูญ่าตพิากันสยายผม คร ่าครวญถงึคนทีต่ายนัน้ 

   และพดูวา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกญาตขิองเราทัง้หลายจงึจะไมต่าย’ 

   แตนั่น้ก็น าศพนัน้ซึง่หอ่ผา้ไวแ้ลว้ยกขึน้สูเ่ชงิตะกอนแลว้ชว่ยกันเผา 

    ศพนัน้ถกูเขาใชห้ลาวแทงเผาอยู ่

   ละโภคทรัพย ์มแีตผ่า้ผนืเดยีว 

   เมือ่คนจะตาย ญาต ิมติร หรอืสหายก็ชว่ยไมไ่ด ้

    ทายาททัง้หลายก็ขนทรัพยส์มบัตขิองเขาไป 

   สว่นสตัวท์ีต่ายไปก็ยอ่มไปตามกรรม 

   เมือ่ตายไป ทรัพยไ์ร ๆ คอื 

   บตุร ภรรยา ทรัพย ์ขา้วของ เงนิทอง 

   และแวน่แควน้ก็ตดิตามไปไมไ่ด ้

    ทรัพยช์ว่ยคนใหม้อีายยุนืไมไ่ด ้

   ทัง้ชว่ยคนใหล้ะความแกก็่ไมไ่ด ้

   นักปราชญทั์ง้หลายกลา่วชวีตินัน้วา่นอ้ยนัก 

   ไมย่ั่งยนื มคีวามแปรเปลีย่นไปเป็นธรรมดา 

    ทัง้คนมั่งม ีและคนยากจนก็ยอ่มประสบเชน่นัน้ 

   ทัง้พาลและบัณฑติก็ประสบเหมอืนกันทัง้นัน้ 

   คนพาลน่ันแหละถกูเหตแุหง่ทกุขก์ระทบเขา้ 

   ยอ่มหวัน่ไหวเพราะความเป็นคนโง ่

   สว่นบัณฑติถกูกระทบเขา้ก็ไมห่วัน่ไหว 

    เพราะเหตนัุน้แล ปัญญาเทา่นัน้เป็นเหตบุรรลนุพิพาน 

   ซึง่เป็นทีส่ดุแหง่ภพในโลกนี ้จงึประเสรฐิกวา่ทรัพย ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๒. รัฏฐปาลสตูร 

   ก็เพราะยังไมไ่ดบ้รรลทุีส่ดุ คนพาลทัง้หลายจงึท าแตก่รรมชัว่ 

   ในภพนอ้ยใหญเ่พราะความเขลา 

    ผูท้ ากรรมชัว่ ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ 

   อยูใ่นสงัสารวฏัร ่าไป 

   คนมปัีญญานอ้ย เมือ่เชือ่คนทีท่ ากรรมชัว่นัน้ 

   ก็ยอ่มเวยีนวา่ยตายเกดิร ่าไป 

    โจรผูท้ ากรรมถกูเขาจับไดต้รงทาง ๓ แยก 

   ยอ่มเดอืดรอ้นเพราะกรรมของตน ฉันใด 

   หมูส่ตัวผ์ูท้ ากรรมชัว่ตายไปแลว้ ยอ่มเดอืดรอ้นในโลกหนา้ 

   เพราะกรรมของตน ฉันนัน้ 

    เพราะกรรมทัง้หลายทีง่ดงาม 

   น่าปรารถนาชวนใหร้ืน่รมยใ์จ 

   ยอ่มย า่ยจีติโดยสภาวะตา่ง ๆ ฉะนัน้ 

   อาตมาเห็นโทษในกามคณุทัง้หลายจงึไดบ้วช มหาบพติร 

    สตัวทั์ง้หลายทัง้หนุ่มทัง้แก ่พอรา่งแตกสลาย 

   ก็ลว่งไปเหมอืนผลไมส้กุงอมรว่งหลน่ไป 

   มหาบพติร อาตมาเห็นความไมเ่ทีย่งแมน้ี ้จงึไดบ้วช 

   ความเป็นสมณะทีป่ฏบิัตไิมผ่ดิน่ันแหละ ประเสรฐิกวา่๑” ดังนีแ้ล 

รฏัฐปาลสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๗๗๖-๗๘๘/๔๖๙-๔๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

 

๓. มฆเทวสตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้มฆเทวะ 

  [๓๐๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อัมพวนัของพระเจา้มฆเทวะ เขตกรงุ 

มถิลิา ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐ ์ณ สถานทีแ่หง่หนึง่ ล าดับนัน้ 

ทา่นพระอานนทไ์ดค้ดิวา่ “อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหพ้ระผูม้พีระภาคทรง 

แยม้พระโอษฐ ์พระตถาคตทัง้หลายไมท่รงแยม้พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหตุ” แลว้จงึ 

หม่จวีรเฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทีท่ีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดท้ลูถามวา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหพ้ระผูม้พีระภาคทรง 

แยม้พระโอษฐ ์พระตถาคตทัง้หลายไมท่รงแยม้พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหตุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุมถิลิานีแ้ล 

ไดม้พีระราชาทรงพระนามวา่มฆเทวะ เป็นผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นมหาราช 

ผูต้ัง้มั่นในธรรม๑ทรงประพฤตธิรรมในพราหมณ์และคหบด ีในชาวนคิมและชาวชนบท 

ทรงรักษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ และวนั ๘ ค า่ แหง่ปักษ์๒ ครัง้นัน้ 

เมือ่ลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี พระเจา้มฆเทวะรับสัง่เรยีกชา่งกัลบก 

มาตรัสวา่ ‘ชา่งกัลบกเพือ่นรัก เมือ่ใดทา่นเห็นผมหงอกเกดิบนศรีษะของเรา 

เมือ่นัน้พงึบอกเรา’ 

  ครัง้นัน้ ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เมือ่ลว่งไปหลายปี 

หลายรอ้ยปี หลายพันปี ชา่งกัลบกไดเ้ห็นพระเกศาหงอกเกดิแลว้บนพระเศยีรของ 

พระเจา้มฆเทวะ ไดก้ราบทลูวา่ ‘เทวทตู๓ ปรากฏแกพ่ระองคแ์ลว้ พระเกศาหงอก 

เกดิแลว้บนพระเศยีรปรากฏอยู’่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูต้ ัง้ม ัน่ในธรรม หมายถงึตัง้มั่นในกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ม.ม.อ. ๒/๓๐๘/๒๒๔) 

๒ ปกัษ ์ในทีน่ีห้มายถงึปาฏหิารกิปักษ์ คอื วัน ๗ ค ่า และวัน ๙ ค ่า ดว้ยการรับและสง่อโุบสถศลีวัน ๘ ค ่า, 

   วัน ๑๓ ค ่า และวัน ๑ ค ่า ดว้ยการรับและสง่อโุบสถศลีวัน ๑๔ ค ่า ในวันเดอืนขาด, วัน ๑๔ ค ่าและวัน ๑ ค ่า 

   ดว้ยการรับและสง่อโุบสถศลีวัน ๑๕ ค ่า ในวันเดอืนเต็ม (ม.ม.อ. ๒/๓๐๘/๒๒๕) 

๓ เทวทตู ในทีน่ีห้มายถงึทตูแหง่ความตาย เพราะบคุคลเมือ่มผีมหงอกแลว้ก็เหมอืนยนือยูใ่กลพ้ระยามัจจุราช 

   (ม.ม.อ. ๒/๓๐๙/๒๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  พระเจา้มฆเทวะตรัสวา่ ‘ชา่งกัลบกเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงใชแ้หนบถอน 

ผมหงอกนัน้ใหด้ ีแลว้วางลงทีก่ระพุม่มอืของเราเถดิ’ 

  อานนท ์ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ จงึใชแ้หนบถอนพระเกศา 

หงอกนัน้อยา่งด ีแลว้วางลงบนกระพุม่พระหตัถข์องพระเจา้มฆเทวะ 

พระเจา้มฆเทวะออกผนวช 

  [๓๐๙] ครัง้นัน้ พระเจา้มฆเทวะพระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่งกัลบกแลว้รับ 

สัง่ใหเ้รยีกพระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญม่าเฝ้าแลว้ตรัสวา่ ‘ลกูเอย๋ เทวทตู 

ปรากฏแกพ่อ่แลว้ ผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะปรากฏอยู ่กามทัง้หลายทีเ่ป็นของ 

มนุษย ์พอ่ไดบ้รโิภคแลว้ เวลานีเ้ป็นเวลาทีจ่ะแสวงหากามทัง้หลายทีเ่ป็นทพิย ์

มาเถดิลกูเอย๋ ลกูจงปกครองราชสมบัตนิี ้สว่นพอ่จักโกนผมและหนวด นุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงับวชเป็นบรรพชติ เมือ่ใด ลกูเห็นผมหงอกเกดิแลว้ 

บนศรีษะ เมือ่นัน้ลกูจงใหบ้า้นสว่ยแกช่า่งกัลบก พงึพร ่าสอนราชกมุารผูเ้ป็นโอรส 

องคใ์หญใ่นการครองราชสมบัตใิหด้ ีแลว้โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากวงับวชเป็นบรรพชติเถดิ ลกูพงึประพฤตวิตัรอันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวน้ี้ 

ลกูอยา่เป็นคนสดุทา้ยของพอ่เลย เมือ่ยคุของคนใดเป็นไปอยู ่แตป่ลอ่ยใหว้ตัร 

อันงามเห็นปานนีข้าดสญูไป คนนัน้ชือ่วา่เป็นคนสดุทา้ยของราชบรรพชตินัน้ ลกูเอย๋ 

พอ่กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ลกูพงึประพฤตวิตัรอันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวน้ี ้ลกูอยา่เป็นคน 

สดุทา้ยของพอ่เลย’ 

  ครัง้นัน้ พระเจา้มฆเทวะครัน้พระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่งกัลบกและทรงพร ่าสอน 

พระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญใ่นการครองราชสมบัตใิหด้แีลว้ ทรงปลงพระเกศา 

และพระมัสส ุทรงนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์แลว้เสด็จออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ 

ทีม่ฆเทวอัมพวนันี ้ทา้วเธอทรงมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  ทรงมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  ทรงมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  ทรงมอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ๑ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อานนท ์พระเจา้มฆเทวะทรงเลน่อยา่งเด็กอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงด ารงต าแหน่ง 

อปุราชอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี เสด็จออกจากวงัผนวช 

เป็นบรรพชติประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูท่ีม่ฆเทวอัมพวนันีอ้กี ๘๔,๐๐๐ ปี พระองค ์

ทรงเจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ หลังจากสวรรคตแลว้ไดเ้สด็จเขา้ถงึพรหมโลก 

โอรสของพระเจา้มฆเทวะออกผนวช 

  [๓๑๐] อานนท ์ครัง้นัน้แล เมือ่ลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี 

พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะ รับสัง่เรยีกชา่งกัลบกมาตรัสวา่ ‘ชา่งกัลบก 

เพือ่นรัก เมือ่ใดทา่นเห็นผมหงอก เกดิแลว้บนศรีษะของเรา เมือ่นัน้พงึบอกเรา’ 

  ครัง้นัน้ ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เมือ่ลว่งไปหลายปี หลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี ชา่งกัลบกไดเ้ห็นเสน้พระเกศาหงอกเกดิแลว้บนพระเศยีรของ 

พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะไดก้ราบทลูวา่ ‘เทวทตูปรากฏแกพ่ระองคแ์ลว้ 

พระเกศาหงอกเกดิแลว้บนพระเศยีรปรากฏอยู’่ 

  พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะตรัสวา่ ‘ ชา่งกัลบกเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ 

ทา่นจงใชแ้หนบถอนผมหงอกนัน้ใหด้ ีแลว้วางบนกระพุม่มอืของเราเถดิ’ 

  ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ จงึใชแ้หนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ 

อยา่งด ีแลว้วางบนกระพุม่พระหัตถข์องพระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะ 

  ครัง้นัน้ พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะ ไดพ้ระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่ง 

กัลบก แลว้รับสัง่ใหเ้รยีกพระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสพระองคใ์หญม่าเฝ้าตรัสวา่ ‘ลกูเอย๋ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๐ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

เทวทตูปรากฏแกพ่อ่แลว้ ผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะปรากฏอยู ่กามทัง้หลายทีเ่ป็นของ 

มนุษยพ์อ่บรโิภคแลว้ เวลานีเ้ป็นเวลาทีจ่ะแสวงหากามอันเป็นทพิย ์มาเถดิ ลกูเอย๋ 

ลกูจงปกครองราชสมบัตนิี ้สว่นพอ่จักโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากวงับวชเป็นบรรพชติ เมือ่ใด ลกูเห็นผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะ เมือ่นัน้ 

ลกูพงึใหบ้า้นสว่ยแกช่า่งกัลบก แลว้พงึพร ่าสอนราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญใ่นการ 

ครองราชสมบัตใิหด้ ีแลว้พงึโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงั 

บวชเป็นบรรพชติเถดิ ลกูพงึประพฤตวิตัรอันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวน้ี ้ลกูอยา่เป็น 

คนสดุทา้ยของพอ่เลย 

  เมือ่ยคุของคนใดเป็นไปอยู ่แตป่ลอ่ยใหว้ตัรอันงามเห็นปานนี้ขาดสญูไป คนนัน้ 

ชือ่วา่เป็นคนสดุทา้ยของราชบรรพชตินัน้ ลกูเอย๋ พอ่กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ลกูพงึประพฤตวิตัร 

อันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวแ้ลว้นี ้ลกูอยา่เป็นคนสดุทา้ยของพอ่เลย’ 

  ครัง้นัน้ พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะ ครัน้พระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่ง 

กัลบก และทรงพร ่าสอนพระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญ ่ในการครองราชสมบัต ิ

ใหด้แีลว้ ทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ุทรงนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรแ์ลว้เสด็จออกจากวงั 

ผนวชเป็นบรรพชติอยูใ่นมฆเทวอัมพวนันี ้ทา้วเธอทรงมเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิ 

ที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง 

ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  ทรงมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  ทรงมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  ทรงมอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  อานนท ์พระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะทรงเลน่อยา่งเด็กอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี 

ทรงด ารงต าแหน่งอปุราชอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี เสด็จ  

ออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูท่ีม่ฆเทวอัมพวนันีอ้กี 

๘๔,๐๐๐ ปี พระองคท์รงเจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ หลังจากสวรรคตแลว้ 

ไดเ้สด็จเขา้ถงึพรหมโลก 

พระราชนดัดาของพระเจา้มฆเทวะออกผนวช 

  [๓๑๑] อานนท ์พระราชโอรสและพระราชนัดดาของพระเจา้มฆเทวะสบืราชวงศ ์

ตอ่มา ๘๔,๐๐๐ ชัว่กษัตรยิ ์ไดป้ลงพระเกศาและพระมัสส ุนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

เสด็จออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ อยูใ่นมฆเทวอมัพวนันี ้ทา้วเธอเหลา่นัน้ทรงม ี

เมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

  ทรงมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  ทรงมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  ทรงมอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิ 

ที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนอยู ่

  ทา้วเธอเหลา่นัน้ทรงเลน่อยา่งเด็กอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงด ารงต าแหน่งอปุราช 

อยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี เสด็จออกจากวงัผนวชเป็น 

บรรพชติ ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูท่ีม่ฆเทวอัมพวนันีอ้กี ๘๔,๐๐๐ ปี พระองคท์รง 

เจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ หลังจากสวรรคตแลว้ไดเ้สด็จเขา้ถงึพรหมโลก 

  พระเจา้นมิเิป็นพระราชาองคส์ดุทา้ยแหง่ราชบรรพชตินัน้ เป็นผูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา เป็นมหาราชผูต้ัง้มั่นในธรรม ทรงประพฤตธิรรมในพราหมณ์และ 

คหบด ีในชาวนคิมและชาวชนบท และทรงรักษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค ่า 

และวนั ๘ ค า่แหง่ปักษ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

 

พระเจา้นมิริกัษาอโุบสถ 

  [๓๑๒] อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ อันตรากถานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ทพทัง้หลาย 

ชัน้ดาวดงึสผ์ูน่ั้งประชมุกัน ณ สภาชือ่สธุัมมาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เป็นลาภ 

ของชาววเิทหะหนอ ชาววเิทหะไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระเจา้นมิเิป็นผูท้รงธรรม เป็น 

ธรรมราชา เป็นมหาราชผูต้ัง้มั่นในธรรม ทรงประพฤตธิรรมในพราหมณ์และคหบด ี

ในชาวนคิมและชาวชนบท และทรงรักษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ และวนั ๘ 

ค า่แหง่ปักษ์’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพ ตรัสเรยีกเทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสม์าถามวา่ 

‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ทา่นทัง้หลายปรารถนาจะเห็นพระเจา้นมิหิรอืไม่’ เทพทัง้หลาย 

ชัน้ดาวดงึส ์ทลูตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พวกขา้พระองคป์รารถนาจะเห็น 

พระเจา้นมิ’ิ 

  อานนท ์สมัยนัน้ ในวันอโุบสถ ๑๕ ค า่ พระเจา้นมิทิรงสนานพระกายท่ัว 

พระเศยีรแลว้ ทรงรักษาอโุบสถ ประทับน่ังอยูแ่ลว้บนปราสาทอันประเสรฐิชัน้บน 

ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดท้รงอันตรธานจากเทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึส ์ไปปรากฏ 

เฉพาะพระพักตรพ์ระเจา้นมิ’ิ เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 

แลว้ตรัสกับพระเจา้นมิวิา่ ‘มหาราช เป็นลาภของพระองค ์พระองคไ์ดด้แีลว้ 

เทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสน่ั์งประชมุสรรเสรญิกันอยูใ่นสภาชือ่สธุัมมาวา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย เป็นลาภของชาววเิทหะหนอ ชาววเิทหะไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระเจา้นมิเิป็น 

ผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นมหาราชผูต้ัง้มั่นในธรรม ทรงประพฤตธิรรม 

ในพราหมณ์และคหบด ีในชาวนคิมและชาวชนบท และทรงรักษาอโุบสถทกุวนั 

๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ และวนั ๘ ค า่แหง่ปักษ์’ มหาราช เทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึส ์

ปรารถนาจะเห็นพระองค ์หมอ่มฉันจะสง่รถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัวมา 

เพือ่พระองค ์พระองคท์รงขึน้ประทับบนทพิยยานเถดิ อยา่ทรงหวัน่พระทัยเลย’ 

  พระเจา้นมิทิรงรับเชญิโดยดษุณีภาพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

 

พระเจา้นมิทิอดพระเนตรนรกและสวรรค ์

  [๓๑๓] อานนท ์ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทราบอาการทีพ่ระเจา้นมิทิรง 

รับเชญิแลว้ จงึอันตรธานจากทีเ่ฉพาะพระพักตรข์องพระเจา้นมิมิาปรากฏในหมูเ่ทพ 

ชัน้ดาวดงึส ์เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ล าดับนัน้ 

ทา้วสกักะจอมเทพ รับสัง่เรยีกมาตลเีทพบตุรผูรั้บใชม้าตรัสวา่ ‘มาเถดิ มาตล ี

เพือ่นรัก ทา่นจงจัดรถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว แลว้เขา้ไปเฝ้าพระเจา้นมิ’ิ 

จงทลูอยา่งนีว้า่ ‘มหาราช รถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัวนี ้ทา้วสกักะ 

จอมเทพทรงสง่มารับพระองค ์พระองคพ์งึเสด็จขึน้ประทับยังทพิยยานเถดิ อยา่ทรง 

หวัน่พระทัยเลย’ 

  มาตลเีทพบตุรผูรั้บใชท้ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จัดรถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย 

๑,๐๐๐ ตัว เขา้ไปเฝ้าพระเจา้นมิแิลว้ทลูวา่ ‘มหาราช รถทีเ่ทยีมดว้ยมา้อาชาไนย 

๑,๐๐๐ ตัวนี ้ทา้วสกักะจอมเทพสง่มารับพระองค ์เชญิเสด็จขึน้ประทับยังทพิยยานเถดิ 

อยา่ทรงหวัน่พระทัยเลย อนึง่ ทางส าหรับสตัวผ์ูม้บีาปกรรม เสวยผลของบาปกรรม 

ทางหนึง่ ทางส าหรับสตัวผ์ูม้กีรรมอันงาม เสวยผลของกรรมอันงามทางหนึง่ 

ขา้พระองคจ์ะเชญิเสด็จไปทางไหน พระเจา้ขา้’ 

  พระเจา้นมิติรัสวา่ ‘มาตล ีจงน าเราไปทัง้สองทางน่ันแล’ 

  อานนท ์มาตลเีทพบตุรผูรั้บใช ้น าเสด็จพระเจา้นมิถิงึสภาชือ่สธุัมมา ทา้วสกักะ 

จอมเทพ ทอดพระเนตรเห็นพระเจา้นมิผิูก้ าลังเสด็จมาแตไ่กล จงึตรัสวา่ ‘มหาราช 

เชญิเสด็จเขา้มาเถดิ ขอรับเสด็จมหาราช เทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสป์รารถนา 

จะเห็นพระองค ์ประชมุสรรเสรญิกันอยูใ่นสภาชือ่สธุมัมาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เป็นลาภ 

ของชาววเิทหะหนอ ชาววเิทหะไดด้แีลว้หนอ ทีพ่ระเจา้นมิ ิเป็นผูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา เป็นมหาราชผูต้ัง้มั่นในธรรม ทรงประพฤตธิรรมในพราหมณ์และ 

คหบด ีในชาวนคิมและชาวชนบท และทรงรักษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค ่า 

และวนั ๘ ค า่แหง่ปักษ์’ มหาราช เทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสป์รารถนาจะเห็น 

พระองค ์ขอเชญิพระองคท์รงอภริมยอ์ยูใ่นหมูเ่ทพทัง้หลาย ดว้ยเทวานุภาพเถดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  พระเจา้นมิติรัสวา่ ‘อยา่เลย พระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขอจงน าหมอ่มฉันกลับไปยัง 

กรงุมถิลิา ในมนุษยโลกนัน้เถดิ หมอ่มฉันจะไดป้ระพฤตธิรรมอยา่งนัน้ ในพราหมณ์ 

และคหบด ีในชาวนคิมและชาวชนบท และจักไดรั้กษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ 

๑๕ ค า่ และวนั ๘ ค า่แหง่ปักษ์ตอ่ไป’ 

พระเจา้นมิอิอกผนวช 

  [๓๑๔] อานนท ์ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกมาตลเีทพบตุร 

ผูรั้บใชม้าตรัสวา่ ‘มาเถดิ มาตลเีพือ่นรัก ทา่นจงจัดรถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย 

๑,๐๐๐ ตัว น าพระเจา้นมิกิลับไปยังกรงุมถิลิาในมนุษยโลกนัน้เถดิ’ 

  มาตลเีทพบตุรผูรั้บใชท้ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จัดรถเทยีมดว้ยมา้อาชาไนย 

๑,๐๐๐ ตัว แลว้น าพระเจา้นมิเิสด็จกลับไปยังกรงุมถิลิาในมนุษยโลกนัน้ ไดย้นิวา่ 

สมัยนัน้ พระเจา้นมิทิรงประพฤตธิรรมในพราหมณ์และคหบด ีในชาวนคิมและชาว 

ชนบท และทรงรักษาอโุบสถทกุวนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ และวนั ๘ ค า่แหง่ปักษ์ 

ตอ่มาเมือ่ลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี พระเจา้นมิรัิบสัง่เรยีกชา่งกัลบก 

มาตรัสวา่ ‘ชา่งกัลบกเพือ่นรัก เมือ่ใดทา่นเห็นผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะของเรา 

เมือ่นัน้พงึบอกเรา’ 

  ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เมือ่ลว่งไปหลายปี หลายรอ้ยปี 

หลายพันปี ชา่งกัลบกไดเ้ห็นพระเกศาหงอกเกดิแลว้บนพระเศยีรของพระเจา้นมิ ิ

จงึกราบทลูวา่ ‘เทวทตูปรากฏแกพ่ระองคแ์ลว้ พระเกศาหงอกเกดิแลว้บนพระเศยีร 

ปรากฏอยู’่ 

  พระเจา้นมิติรัสวา่ ‘ชา่งกัลบกเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงใชแ้หนบถอนผม 

หงอกนัน้ใหด้ ีแลว้วางลงบนกระพุม่มอืของเรา’ 

  ชา่งกัลบกทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ จงึใชแ้หนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ 

อยา่งด ีแลว้วางไวท้ีก่ระพุม่พระหัตถข์องพระเจา้นมิ ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  อานนท ์ตอ่มา พระเจา้นมิพิระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่งกัลบกแลว้รับสัง่ 

ใหเ้รยีกพระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญม่าตรัสวา่ ‘ลกูเอย๋ เทวทตูปรากฏ 

แกพ่อ่แลว้ ผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะปรากฏอยู ่กามทัง้หลายทีเ่ป็นของมนุษย ์

พอ่บรโิภคแลว้ เวลานีเ้ป็นเวลาทีจ่ะแสวงหากามอันเป็นทพิย ์มาเถดิลกูเอย๋ ลกูจง 

ปกครองราชสมบัตนิี ้สว่นพอ่จักโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากวงั 

บวชเป็นบรรพชติ เมือ่ใด ลกูเห็นผมหงอกเกดิแลว้บนศรีษะ เมือ่นัน้ลกูจงใหบ้า้น 

สว่ยแกช่า่งกัลบก พงึพร ่าสอนราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญใ่นการครองราชสมบัต ิ

ใหด้ ีแลว้โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงับวชเป็นบรรพชติเถดิ 

ลกูพงึประพฤตวิตัรอันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวน้ี ้ลกูอยา่เป็นคนสดุทา้ยของพอ่เลย 

เมือ่ยคุของคนใดเป็นไปอยู ่แตป่ลอ่ยใหว้ตัรอันงามเห็นปานนี้ขาดสญูไป คนนัน้ชือ่วา่ 

เป็นคนสดุทา้ยของราชบรรพชตินัน้ ลกูเอย๋ พอ่กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ลกูพงึประพฤตวิตัร 

อันงามตามวธิทีีพ่อ่ตัง้ไวแ้ลว้นี ้ลกูอยา่เป็นคนสดุทา้ยของพอ่เลย’ 

พระเจา้กฬารกชนกเป็นองคส์ดุทา้ย 

  [๓๑๕] อานนท ์ครัง้นัน้ พระเจา้นมิคิรัน้พระราชทานบา้นสว่ยแกช่า่งกัลบกแลว้ 

ทรงพร ่าสอนพระราชกมุารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญ ่ในการครองราชสมบตัใิหด้แีลว้ 

ทรงโกนพระเกศาและพระมัสส ุนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออกจากวงัผนวชเป็น 

บรรพชติ ณ มฆเทวอัมพวนันี ้ทา้วเธอมเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่

ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ป 

ตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  ทรงมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  ทรงมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  ทรงมอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง ทรงแผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๓. มฆเทวสตูร 

  พระเจา้นมิทิรงเลน่อยา่งเด็กอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงด ารงต าแหน่งอปุราชอยู ่

๘๔,๐๐๐ ปี ทรงครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี เสด็จออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ 

ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูท่ีม่ฆเทวอัมพวนันีน่ั้นแลอกี ๘๔,๐๐๐ ปี พระองคท์รงเจรญิ 

พรหมวหิาร ๔ ประการ หลังจากสวรรคตแลว้ไดเ้สด็จเขา้ถงึพรหมโลก 

  อานนท ์พระเจา้นมิมิพีระราชโอรสพระนามวา่กฬารกชนก พระราชกมุารนัน้ 

มไิดอ้อกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ ทรงตัดวตัรอันงามนัน้แลว้ ไดช้ือ่วา่เป็นมนุษยค์น 

สดุทา้ยแหง่ราชบรรพชตินัน้ 

  [๓๑๖] อานนท ์เธอคงจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘สมัยนัน้ พระเจา้มฆเทวะซึง่ทรง 

ตัง้วตัรอันงามนัน้คงเป็นคนอืน่เป็นแน่’ แตข่อ้นัน้เธอไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ สมัยนัน้ 

เราเป็นพระเจา้มฆเทวะ ไดต้ัง้วตัรอันงามนัน้ไว ้ประชาชนผูเ้กดิมาภายหลังประพฤต ิ

ตามวตัรอันงามทีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้นัน้ แตว่ตัรอันงามนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน 

เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึพรหมโลกเทา่นัน้ สว่นวตัรอันงามทีเ่ราตัง้ไวใ้นบัดนีเ้ป็นไป 

เพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

และเพือ่นพิพาน โดยสว่นเดยีว 

  วตัรอนังามทีเ่ราต ัง้ไวใ้นบดันีซ้ ึง่เป็นไปเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่คลายก าหนดั 

เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้และเพือ่นพิพาน โดยสว่นเดยีว 

เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์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) 

  วตัรอันงามทีเ่ราตัง้ไวใ้นบัดนีน้ีแ้ลเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน โดยสว่นเดยีว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  อานนท ์เราขอเตอืนเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘เธอทัง้หลายควรประพฤตวิตัร 

อันงามตามวธิทีีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้ เธอทัง้หลายอยา่เป็นคนสดุทา้ยของเราเลย’ เมือ่ยคุ 

ของคนใดเป็นไปอยู ่แตป่ลอ่ยใหว้ตัรอันงามเห็นปานนีข้าดสญูไป คนนัน้ชือ่วา่คน 

สดุทา้ยของบรุษุเหลา่นัน้ เราขอเตอืนเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘เธอทัง้หลายควรประพฤต ิ

วตัรอันงามตามวธิทีีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้ เธอทัง้หลายอยา่เป็นคนสดุทา้ยของเราเลย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มฆเทวสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มธรุสตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้มธุระ 

  [๓๑๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยู ่ณ ป่าคนุธาวนั เขตกรงุมธรุา พระเจา้ 

มธรุะ อวนัตบีตุรไดท้รงสดับวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ ทา่นสมณะนามวา่ 

กัจจานะ อยู ่ณ ป่าคนุธาวัน เขตกรงุมธรุา ทา่นพระมหากัจจานะนัน้มกีติตศิัพท ์

อันงามขจรไปแลว้อยา่งนี้วา่ ‘เป็นบัณฑติ ฉลาด มปัีญญา เป็นพหสูตู มถีอ้ยค า 

สละสลวย มปีฏภิาณด ีเป็นผูใ้หญ ่และเป็นพระอรหันต ์การเห็นพระอรหันตทั์ง้หลาย 

เชน่นัน้ เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุรรับสัง่ใหจั้ดยานพาหนะคันงาม ๆ หลายคัน 

ทรงขึน้ยานพาหนะคันงาม เสด็จออกจากกรงุมธรุาพรอ้มกับยานพาหนะคันงาม ๆ 

ตามเสด็จดว้ยราชานุภาพอยา่งยิง่ใหญ ่เพือ่ทรงเยีย่มทา่นพระมหากัจจานะ เสด็จไป 

จนสดุทางทีย่านพาหนะจะไปได ้จงึเสด็จลงจากยาน เสด็จพระราชด าเนนิดว้ยพระบาท 

เขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็น 

ทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดรั้บสัง่วา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ พราหมณ์ทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุ คอืวรรณะพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืวรรณะพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ ์

เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจากพรหม เป็นผูท้ีพ่รหม 

สรา้งขึน้ เป็นทายาทของพรหม’ เรือ่งนีพ้ระคณุเจา้กัจจานะจะกลา่วอยา่งไร” 

  ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืวรรณะพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะ 

ทีข่าวคอืวรรณะพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ช ่

พราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม 

เกดิจากพรหม (เป็นผูท้ีพ่รหมสรา้งขึน้) เป็นทายาทของพรหม’ น่ันเป็นเพยีงค าโฆษณา 

ในโลกเทา่นัน้ 

  มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาท 

ของพรหม’ น่ันเป็นเพยีงค าโฆษณาในโลกเทา่นัน้” 

  [๓๑๘] ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รง 

เขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้แมก้ษัตรยิจ์ะพงึท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์

ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมก้ษัตรยิ(์อืน่)ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง 

คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่กษัตรยิพ์ระองคนั์น้ใชไ่หม แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

แมแ้พศย ์ฯลฯ แมศ้ทูรก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลงั คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ 

พดูไพเราะตอ่กษัตรยิพ์ระองคนั์น้ใชไ่หม” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้แมก้ษัตรยิจ์ะพงึ 

ท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมก้ษัตรยิ(์อืน่) 

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่กษัตรยิ ์

พระองคนั์น้ แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ แมแ้พศย ์ฯลฯ แมศ้ทูรก็จะพงึลกุขึน้กอ่น 

นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่กษัตรยิพ์ระองคนั์น้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้แมพ้ราหมณ์ 

จะพงึท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมพ้ราหมณ์(อืน่) 

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่พราหมณ์นัน้ 

ใชไ่หม แมแ้พศย ์ฯลฯ แมศ้ทูร ฯลฯ แมก้ษัตรยิ ์ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง 

คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่พราหมณ์นัน้ใชไ่หม” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้แมพ้ราหมณ์จะพงึท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก 

เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมพ้ราหมณ์(อืน่) ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้

ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่พราหมณ์นัน้ แมแ้พศย ์ฯลฯ แมศ้ทูร ฯลฯ แมก้ษัตรยิ ์

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่พราหมณ์นัน้” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้แมแ้พศยจ์ะพงึ 

ท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมแ้พศย(์อืน่) 

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่แพศยนั์น้ 

ใชไ่หม แมศ้ทูร ฯลฯ แมก้ษัตรยิ ์ฯลฯ แมพ้ราหมณ์ ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง 

คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่แพศยนั์น้ใชไ่หม” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้แมแ้พศยจ์ะพงึท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก 

เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมแ้พศย(์อืน่)ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้

ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่แพศยนั์น้ แมศ้ทูร ฯลฯ แมก้ษัตรยิ ์ฯลฯ แมพ้ราหมณ์ 

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่แพศยนั์น้” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้แมศ้ทูรจะพงึ 

ท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมศ้ทูร(อืน่)ก็จะพงึ 

ลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่ศทูรนัน้ใชไ่หม 

แมก้ษัตรยิ ์ฯลฯ แมพ้รหมณ์ ฯลฯ แมแ้พศย ์ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง 

คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่ศทูรนัน้ใชไ่หม” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้แมศ้ทูรจะพงึท าใหค้วามตอ้งการทรัพย ์ขา้วเปลอืก 

เงนิ หรอืทองส าเร็จได ้แมศ้ทูร(อืน่)ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้

ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่ศทูรนัน้ แมก้ษัตรยิ ์ฯลฯ แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ แมแ้พศย ์

ก็จะพงึลกุขึน้กอ่น นอนทหีลัง คอยรับใช ้ปฏบิัตใิหถ้กูใจ พดูไพเราะตอ่ศทูรนัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

วรรณะทัง้ ๔ จ าพวกนีย้อ่มเป็นผูเ้สมอกัน ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยใน 

วรรณะ ๔ จ าพวกนีว้า่อยา่งไร” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนีก็้เสมอกันหมด 

แน่นอน ในวรรณะทัง้ ๔ จ าพวกนี ้โยมไมเ่ห็นความแตกตา่งอะไรกันเลย” 

  “มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาท 

ของพรหม’ น่ันเป็นค าโฆษณาในโลกนีเ้ทา่นัน้” 

  [๓๑๙] ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รง 

เขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กษัตรยิใ์นโลกนีพ้งึฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิ 

ในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของ 

ของผูอ้ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก๑ ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในเรือ่งนีว้า่อยา่งไร” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ อันทีจ่รงิถงึจะเป็น 

กษัตรยิเ์มือ่ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ 

พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

หลังจากสวรรคตแลว้พงึไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก โยมมคีวามคดิเห็น 

ในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้อนึง่ โยมเองก็ไดฟั้งมาจากพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นัน้” 

  “ดลีะ ดลีะ มหาบพติร เป็นความดทีีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นี้ 

อยา่งนัน้ และเป็นสิง่ทีด่ทีีพ่ระองคไ์ดท้รงสดับความขอ้นีม้าจากพระอรหันตทั์ง้หลาย 

พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์ในโลกนี ้ฯลฯ แพศย ์

ในโลกนี ้ฯลฯ ศทูรในโลกนี ้เมือ่ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

พยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในเรือ่งนีว้า่อยา่งไร” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ อันทีจ่รงิถงึจะเป็นศทูร เมือ่ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤต ิ

ผดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากได ้

สิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก โยมมคีวามคดิเห็นในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้อนึง่ โยมเองก็ไดฟั้งมา 

จากพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นัน้” 

  “ดลีะ ดลีะ มหาบพติร เป็นความดทีีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นี้ 

อยา่งนัน้ และเป็นสิง่ทีด่ทีีพ่ระองคไ์ดท้รงสดับความขอ้นีม้าจากพระอรหันตทั์ง้หลาย 

พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะทัง้ ๔ 

จ าพวกนีย้อ่มเป็นผูเ้สมอกนั ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในวรรณะทัง้ ๔ 

จ าพวกนีว้า่อยา่งไร” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนีก็้เสมอกันหมด 

แน่นอน ในวรรณะ ๔ จ าพวกนี ้โยมไมเ่ห็นความแตกตา่งอะไรกันเลย” 

  “มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาท 

ของพรหม’ น่ันเป็นค าโฆษณาในโลกนีเ้ทา่นัน้” 

  [๓๒๐] ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รง 

เขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กษัตรยิใ์นโลกนีพ้งึเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาด 

จากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ 

เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตาย 

แลว้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในเรือ่งนีว้า่ 

อยา่งไร” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ อันทีจ่รงิถงึจะเป็น 

กษัตรยิ ์เมือ่เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

โยมมคีวามเห็นในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้อนึง่ โยมเองก็ไดฟั้งเรือ่งนีม้าจากพระอรหันตทั์ง้หลาย 

เชน่นัน้” 

  “ดลีะ ดลีะ มหาบพติร เป็นความดทีีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นีอ้ยา่งนัน้ 

และเป็นสิง่ทีด่ทีีพ่ระองคไ์ดท้รงสดับความขอ้นีม้าจากพระอรหันตทั์ง้หลาย พระองค ์

ทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์ในโลกนี ้ฯลฯ แพศยใ์นโลกนี ้ฯลฯ 

ศทูรในโลกนี ้เมือ่เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ใชห่รอืไม ่

หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในเรือ่งนีว้า่อยา่งไร” 

  “ใช ่พระคณุเจา้กัจจานะ อันทีจ่รงิถงึจะเป็นพราหมณ์ ฯลฯ เป็นแพศย ์ฯลฯ 

เป็นศทูร เมือ่เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

โยมมคีวามเห็นในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้อนึง่ โยมเองก็ไดฟั้งเรือ่งนีม้าจากพระอรหันต ์

ทัง้หลายเชน่นัน้” 

  “ดลีะ ดลีะ มหาบพติร เป็นความดทีีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นีอ้ยา่งนัน้ 

และเป็นสิง่ทีด่ทีีพ่ระองคไ์ดท้รงสดับความขอ้นีม้าจากพระอรหันตทั์ง้หลาย พระองค ์

ทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนีย้อ่ม 

เป็นผูเ้สมอกัน ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยในวรรณะ ๔ จ าพวกนีว้า่ 

อยา่งไร” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนีก็้เสมอกันหมด 

แน่นอน ในวรรณะ ๔ จ าพวกนี ้โยมไมเ่ห็นความแตกตา่งอะไรกันเลย” 

  “มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาท 

ของพรหม’ น่ันเป็นค าโฆษณาในโลกนีเ้ทา่นัน้” 

  [๓๒๑] ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รง 

เขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กษัตรยิใ์นโลกนีพ้งึตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืน 

หลังเดยีว ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้ถา้ราชบรุษุทัง้หลายจับเขาไดแ้ลว้ พงึแสดงวา่ 

‘ขอเดชะ ผูน้ีเ้ป็นโจรประพฤตผิดิตอ่พระองค ์พระองคท์รงประสงคจ์ะลงพระราช 

อาชญาสถานใดแกโ่จรนัน้ ขอจงทรงโปรดใหล้งพระราชอาชญาสถานนัน้เถดิ’ พระองค ์

จะพงึโปรดใหท้ าอยา่งไรกับโจรนัน้” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ โยมก็ตอ้งใหป้ระหาร 

ใหผ้า่อก ใหเ้นรเทศ หรอืท าตามสมควรแกเ่หต ุขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมญานาม 

วา่กษัตรยิข์องเขาเมือ่กอ่นนัน้หายไปแลว้(บัดนี)้ เขาไดช้ือ่วา่ ‘เป็นโจรเทา่นัน้ ๋ ๋

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์ในโลกนี้ 

ฯลฯ แพศยใ์นโลกนี ้ฯลฯ ศทูรในโลกนีพ้งึตดัชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลังเดยีว 

ดักจีใ้นทางเปลีย่ว เป็นชู ้ถา้ราชบรุษุทัง้หลายจับเขาไดแ้ลว้ พงึแสดงวา่ ‘ขอเดชะ 

ผูน้ีเ้ป็นโจรประพฤตผิดิตอ่พระองค ์พระองคท์รงประสงคจ์ะลงพระราชอาชญาสถานใด 

แกโ่จรนัน้ ขอจงทรงโปรดใหล้งพระราชอาชญาสถานนัน้เถดิ’ พระองคจ์ะพงึโปรดให ้

ท าอยา่งไรกับโจรนัน้” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ โยมก็ตอ้งใหป้ระหาร ใหผ้า่อก ใหเ้นรเทศ หรอืท าตาม 

สมควรแกเ่หต ุขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมญานามวา่ศทูรของเขาเมือ่กอ่นนัน้หาย 

ไปแลว้ เขาไดช้ือ่วา่ ‘เป็นโจรเทา่นัน้” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้ยอ่มเป็นผูเ้สมอกัน ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัย 

ในวรรณะ ๔ จ าพวกนีว้า่อยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนีก็้เสมอกันหมด 

แน่นอน ในวรรณะ ๔ จ าพวกนี ้โยมไมเ่ห็นความแตกตา่งอะไรกันเลย” 

  “มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาท 

ของพรหม’ น่ันเป็นค าโฆษณาในโลกนีเ้ทา่นัน้” 

  [๓๒๒] ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคท์รง 

เขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กษัตรยิใ์นโลกนีพ้งึปลงพระเกศาและพระมัสส ุนุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ ทรงงดเวน้จากการฆา่สตัว ์

งดเวน้จากการลักทรัพย ์งดเวน้จากการพดูเท็จ ไมบ่รโิภคในราตร ีฉันภัตตาหาร 

มือ้เดยีว เป็นพรหมจาร ีมศีลี มกีลัยาณธรรม พระองคจ์ะทรงท าอยา่งไรกับราช- 

บรรพชตินัน้” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ โยมตอ้งกราบไหว ้

ลกุรับ เชือ้เชญิดว้ยอาสนะ หรอืเจาะจงนมินตร์าชบรรพชตินัน้ดว้ยจวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๑ จัดการอารักขา คุม้ครอง ป้องกันทา่น 

ตามความเหมาะสม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมญานามวา่กษัตรยิข์องทา่นเมือ่ 

กอ่นนัน้หายไปแลว้ ทา่นไดช้ือ่วา่ ‘สมณะเทา่นัน้” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์ในโลกนี ้

ฯลฯ แพศยใ์นโลกนี ้ฯลฯ ศทูรในโลกนีโ้กนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คลิานปจัจยัเภสชับรขิาร คอื เภสัช ๕ ชนดิ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐, 

   สารตฺถ.ฏกีา ๒/๒๙๐/๓๙๓) 

    เป็นสิง่สัปปายะส าหรับภกิษุผูเ้จ็บไข ้จัดวา่เป็นบรขิาร คอืบรขิารของชวีติ ดจุก าแพงลอ้มพระนคร 

   เพราะคอยป้องกันรักษาไมใ่หอ้าพาธทีจ่ะบ่ันรอนชวีติไดช้อ่งเกดิขึน้ และเป็นสัมภาระของชวีติ คอยประคับ 

   ประคองชวีติใหด้ ารงอยูน่าน (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐-๔๑ ม.ม.ูอ. ๑/๑๙๑/๓๙๗, ม.ม.ูฏกีา ๑/๒๓/๒๑๓) 

    เป็นเครือ่งป้องกันโรค บ าบัดโรคทีใ่หเ้กดิทกุขเวทนา เนือ่งจากธาตกุ าเรบิใหห้ายไป (สารตฺถ.ฏกีา 

   ๒/๒๙๐/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ งดเวน้จากการฆา่สตัว ์งดเวน้จากการลักทรัพย ์

งดเวน้จากการพดูเท็จ ไมบ่รโิภคในราตร ีฉันภัตตาหารมือ้เดยีว เป็นพรหมจาร ี

มศีลี มกีลัยาณธรรม พระองคจ์ะทรงท าอยา่งไรกับบรรพชตินัน้” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ โยมตอ้งกราบไหว ้ลกุรับ เชือ้เชญิดว้ยอาสนะ หรอืเจาะ 

จงนมินตท์า่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร จัดการ 

อารักขา คุม้ครอง ป้องกันทา่นตามความเหมาะสม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

สมญานามวา่ศทูรของทา่นเมือ่กอ่นนัน้หายไปแลว้ ทา่นไดช้ือ่วา่ ‘สมณะเทา่นัน้” 

  “มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้ยอ่มเป็นผูเ้สมอกัน ใชห่รอืไม ่หรอืพระองคท์รงเขา้พระทัยใน 

วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้วา่อยา่งไร” 

  “พระคณุเจา้กัจจานะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้ก็เสมอกันหมด 

แน่นอน ในวรรณะ ๔ จ าพวกนี ้โยมไมเ่ห็นความแตกตา่งอะไรกันเลย” 

  “มหาบพติร โดยปรยิายนี ้พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์ 

กลา่ววา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าว 

คอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไม ่

บรสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจาก 

พรหม เป็นผูท้ีพ่รหมสรา้งขึน้ เป็นทายาทของพรหม’ น่ันเป็นค าโฆษณาในโลกนี้ 

เทา่นัน้” 

พระเจา้มธุระแสดงตนเป็นอบุาสก 

  [๓๒๓] เมือ่ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้มธรุะ 

อวนัตบีตุรไดต้รัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระคณุเจา้กัจจานะ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระคณุเจา้กัจจานะ 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๔. มธรุสตูร 

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ โยมขอถงึพระคณุเจา้กัจจานะพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอพระคณุเจา้กัจจานะจงจ าโยมวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” 

  ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร พระองคอ์ยา่ทรงถงึ 

อาตมภาพเป็นสรณะเลย ขอจงทรงถงึพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นสรณะของอาตมภาพ 

เป็นสรณะเถดิ” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ บัดนี ้พระผูม้ ี

พระภาคผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ประทับอยูท่ีไ่หน” 

  ทา่นพระมหากัจจานะถวายพระพรวา่ “มหาบพติร บัดนี ้พระผูม้พีระภาค 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ เสด็จปรนิพิพานเสยีแลว้” 

  พระเจา้มธรุะ อวนัตบีตุร ตรัสวา่ “พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้พวกโยมไดย้นิวา่ 

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ประทับอยูไ่กลถงึ ๑๐ โยชน ์พวกโยมก็ตอ้งไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ แมส้ ิน้ทาง ๑๐ โยชน ์

ถา้พวกโยมไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ประทับอยูไ่กลถงึ ๒๐ โยชน ์... 

๓๐ โยชน.์.. ๔๐ โยชน.์.. ๕๐ โยชน ์พวกโยมก็ตอ้งไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ แมส้ ิน้ทาง ๕๐ โยชน์ 

  พระคณุเจา้กัจจานะ ถา้พวกโยมไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ประทับ 

อยูไ่กลถงึ ๑๐๐ โยชน ์พวกโยมก็ตอ้งไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ถงึแมว้า่จะไกลสกั ๑๐๐ โยชน ์แตเ่พราะเหตทุี ่

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เสด็จปรนิพิพานเสยีแลว้ พวกโยมขอถงึพระผูม้ ี

พระภาคแมเ้สด็จปรนิพิพานแลว้ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอพระคณุเจา้กัจจานะจงจ าโยมวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป จน 

ตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

มธุรสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

วา่ดว้ยโพธริาชกมุาร 

  [๓๒๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานทีใ่หอ้ภัยหมูเ่นือ้ 

เขตกรงุสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ สมัยนัน้แล ปราสาทชือ่โกกนุทของพระราชกมุาร 

พระนามวา่โพธ ิสรา้งเสร็จแลว้ใหม ่ๆ สมณะ พราหมณ์ หรอืมนุษยค์นใดคนหนึง่ 

ยังไมไ่ดเ้ขา้ไปอยูอ่าศัย ตอ่มา โพธริาชกมุารรับสัง่เรยีกมาณพชือ่สญัชกิาบตุรมา 

ตรัสวา่ 

  “มาเถดิ สญัชกิาบตุรเพือ่นรัก ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

กราบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ แลว้ทลูถามถงึพระสขุภาพ 

ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

ตามค าของเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพธริาชกมุาร ขอกราบพระยคุลบาทของ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และจงกราบทลูอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้ภกิษุสงฆโ์ปรดรับนมินตฉั์น 

ภัตตาหารของโพธริาชกมุารในวนัพรุง่นีด้ว้ยเถดิ” 

  มาณพสญัชกิาบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ โพธริาชกมุารขอกราบพระยคุลบาทของพระโคดม 

ผูเ้จรญิ ดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ 

มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอพระโคดมผูเ้จรญิ 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆท์รงรับนมินตฉั์นภัตตาหารของโพธริาชกมุารในวนัพรุง่นี้ดว้ยเถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ เวลานัน้ มาณพสญัชกิาบตุร 

ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจากทีน่ั่งเขา้ไปเฝ้าโพธริาชกมุาร 

ถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูวา่ 

  “ขา้พระองคไ์ดก้ราบทลูพระโคดมผูเ้จรญิพระองคนั์น้ตามรับสัง่ของพระองคว์า่ 

‘ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ โพธริาชกมุารขอกราบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ 

มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอพระโคดมผูเ้จรญิ 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆท์รงรับนมินตฉั์นภัตตาหารของโพธริาชกมุารในวนัพรุง่นี้ดว้ยเถดิ’ 

และพระสมณโคดมทรงรับนมินตแ์ลว้ พระเจา้ขา้” 

พระพทุธเจา้ไมท่รงเหยยีบผา้ขาว 

  [๓๒๕] ครัง้นัน้ เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป โพธริาชกมุารรับสัง่ใหจั้ดเตรยีมของ 

เคีย้วของฉันอันประณีตไวใ้นพระนเิวศนข์องพระองค ์และรับสัง่ใหป้ลูาดโกกนุทปราสาท 

ดว้ยผา้ขาวถงึบันไดขัน้ลา่งสดุ รับสัง่เรยีกมาณพสญัชกิาบตุรมาตรัสวา่ 

  “มาเถดิ สญัชกิาบตุรเพือ่นรัก ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แลว้กราบทลูภัตตกาลวา่ ‘ไดเ้วลาแลว้ พระพทุธเจา้ขา้ ภัตตาหารส าเร็จแลว้” 

  มาณพสญัชกิาบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ กราบทลูภตัตกาลวา่ ‘ไดเ้วลาแลว้ พระพทุธเจา้ขา้ ภัตตาหารส าเร็จแลว้” 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสด็จ 

เขา้ไปยังพระราชนเิวศนข์องโพธริาชกมุาร ขณะนัน้ โพธริาชกมุารทรงยนืคอย 

รับเสด็จพระผูม้พีระภาคอยูท่ีน่อกซุม้ประต ูไดท้รงเห็นพระผูม้พีระภาคก าลังเสด็จมา 

แตไ่กล จงึเสด็จออกไปตอ้นรับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้เสด็จน าหนา้เขา้ไป 

จนถงึโกกนุทปราสาท ครัน้ถงึบันไดขัน้ลา่งสดุ พระผูม้พีระภาคทรงหยดุ โพธริาชกมุาร 

จงึกราบทลูวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคทรงเหยยีบผา้ขาวเสด็จเขา้ไปเถดิ 

ขอพระสคุตทรงเหยยีบผา้ขาวเสด็จเขา้ไปเถดิ ขอ้นีจ้ะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่สขุ แกห่มอ่มฉันตลอดกาลนาน พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่โพธริาชกมุารกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคก็ทรงนิง่ 

  แมค้รัง้ที ่๒ โพธริาชกมุารก็กราบทลูวา่ “ขอพระผูม้พีระภาคทรงเหยยีบผา้ขาว 

เสด็จเขา้ไปเถดิ ขอพระสคุตทรงเหยยีบผา้ขาวเสด็จเขา้ไปเถดิ ขอ้นีจ้ะพงึเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุ แกห่มอ่มฉันตลอดกาลนาน พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่โพธริาชกมุารกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคก็ทรงนิง่ 

  แมค้รัง้ที ่๓ โพธริาชกมุารก็กราบทลูวา่ “ขอพระผูม้พีระภาคทรงเหยยีบผา้ขาว 

เสด็จเขา้ไปเถดิ ขอพระสคุตทรงเหยยีบผา้ขาวเสด็จเขา้ไปเถดิ ขอ้นีจ้ะพงึเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุ แกห่มอ่มฉันตลอดกาลนาน พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๓๒๖] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงช าเลอืงดทูา่นพระอานนท ์จากนัน้ 

ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูตอบโพธริาชกมุารวา่ “พระราชกมุารจงเก็บผา้ขาวเสยีเถดิ 

พระผูม้พีระภาคไมท่รงเหยยีบผา้ขาว พระตถาคตทรงเห็นแกป่ระชมุชนผูเ้กดิใน 

ภายหลัง” 

  โพธริาชกมุารรับสัง่ใหเ้ก็บผา้ขาวแลว้รับสัง่ใหป้อูาสนะทีโ่กกนุทปราสาทชัน้บน 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จขึน้โกกนุทปราสาท แลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสน์ 

ทีป่ลูาดไวแ้ลว้พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์โพธริาชกมุารทรงอังคาสภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้ 

เป็นประมขุ ถวายของเคีย้วของฉันอันประณีตจนอิม่หน าดว้ยพระองคเ์อง ทรงทราบ 

วา่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จละพระหตัถจ์ากบาตรแลว้ จงึเลอืกประทับน่ังอาสนะที ่

สมควร ทีใ่ดทีห่นีง่ซ ึง่ต า่กวา่ แลว้ไดก้ราบทลูวา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘บคุคลจะไมป่ระสบ 

ความสขุดว้ยความสขุ แตบ่คุคลจะประสบความสขุดว้ยความทกุขเ์ทา่นัน้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

พทุธประวตัติอนบ าเพ็ญสมาบตั ิ

ในส านกัอาฬารดาบส๑ 

  [๓๒๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราชกมุาร กอ่นการตรัสรู ้แมอ้าตมภาพ 

ยังเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลจะไมป่ระสบความสขุ 

ดว้ยความสขุ แตบ่คุคลจะประสบความสขุไดด้ว้ยความทกุขเ์ทา่นัน้’ ในกาลตอ่มา 

อาตมภาพยังหนุ่มแน่น แข็งแรง มเีกศาด าสนทิ อยูใ่นปฐมวยั เมือ่พระราชมารดา 

และพระราชบดิาไมท่รงปรารถนาจะใหผ้นวช มพีระพักตรน์องดว้ยน ้าพระเนตร 

ทรงกันแสงอยู ่จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงับวชเป็น 

บรรพชติ เมือ่บวชแลว้ก็แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทางอันประเสรฐิคอื 

ความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลว้กลา่ววา่ 

‘ทา่นกาลามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่อาตมภาพกลา่วอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึกลา่วกับอาตมภาพวา่ 

‘เชญิทา่นอยูก่อ่น ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง ตามแบบอาจารยข์องตน เขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ 

ไมน่าน อาตมภาพก็เรยีนรูธ้รรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัย 

เทา่นัน้ ก็กลา่วญาณวาทะ๒และเถรวาทะ๓ได ้ทัง้อาตมภาพและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ 

‘เรารู ้เราเห็น’ อาตมภาพจงึคดิวา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนี ้

ดว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ 

ก็หามไิด ้แตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร ยังรู ้ยังเห็นธรรมนีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ อาตมภาพจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่น 

กาลามะ ทา่นประกาศธรรมนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๗๗-๒๘๖/๓๐๐-๓๑๓ และดขูอ้ ๔๗๕-๔๘๔ หนา้ ๖๐๐-๖๑๒ ในเลม่นี้ 

๒ ญาณวาทะ หมายถงึลัทธทิีว่า่ ขา้พเจา้รู ้(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๗/๗๙) 

๓ เถรวาทะ หมายถงึลัทธทิีว่า่ ขา้พเจา้เป็นใหญ ่(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๗/๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  เมือ่อาตมภาพถามอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึประกาศอากญิ- 

จัญญายตนสมาบัตแิกอ่าตมภาพ อาตมภาพจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส 

กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา แมเ้ราก็มศีรัทธา ... มวีริยิะ ... มสีต ิ... มสีมาธ ิ... 

มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ี

เราควรบ าเพ็ญเพยีรเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีอ่าฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน อาตมภาพก็ท าให ้

แจง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ อาตมภาพจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่น 

กาลามะ ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนี้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเราประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (อาตมภาพจงึกลา่ววา่) ‘ทา่นกาลามะ แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ 

  (อาฬารดาบส กาลามโคตรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะขา้พเจา้ประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใด ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

ขา้พเจา้ก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ขา้พเจา้ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด ขา้พเจา้ก็ทราบ 

ธรรมนัน้ เป็นอันวา่ขา้พเจา้เป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด ขา้พเจา้ 

ก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้เราทัง้สองจะอยูร่ว่มกันบรหิารคณะนี’้ 

  ราชกมุาร อาฬารดาบส กาลามโคตรทัง้ทีเ่ป็นอาจารยข์องอาตมภาพ ก็ยกยอ่ง 

อาตมภาพผูเ้ป็นศษิยใ์หเ้สมอกับตน และบชูาอาตมภาพดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ย 

ประการอยา่งนี ้แตอ่าตมภาพคดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่ 

คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไป 

เพยีงเพือ่เขา้ถงึอากญิจัญญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ อาตภาพไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ 

จงึลาจากไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

ในส านกัอทุกดาบส 

  [๓๒๘] ราชกมุาร อาตมภาพนัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหา 

ทางอันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุร 

แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นรามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่อาตมภาพกลา่วอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึกลา่วกับอาตมภาพวา่ 

‘เชญิทา่นอยูก่อ่น ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง ตามแบบอาจารยข์องตนเขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน 

อาตมภาพก็เรยีนรูธ้รรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ 

ก็กลา่วญาณวาทะและเถรวาทะได ้ทัง้อาตมภาพและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้

เราเห็น’ อาตมภาพจงึคดิวา่ ‘อทุกดาบส รามบตุรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีง 

ความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แต ่

อทุกดาบส รามบตุรยังรูย้งัเห็นธรรมนีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ อาตมภาพจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ 

ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่อาตมภาพถามอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึประกาศเนวสญัญานา- 

สญัญายตนสมาบัตแิกอ่าตมภาพ อาตมภาพจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุร 

เทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา แมเ้ราก็มศีรัทธา ... มวีริยิะ ... มสีต ิ... มสีมาธ ิ... มใิชแ่ต ่

อทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรเริม่บ าเพ็ญ 

เพยีรเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีอ่ทุกดาบส รามบตุรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน อาตมภาพก็ไดท้ าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ อาตมภาพจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ 

ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อทุกดาบส รามบตุรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าให ้

แจง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  (อาตมภาพจงึกลา่ววา่) ‘แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่น’ 

  (อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ พวก 

ขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะ(ขา้พเจา้)รามะประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

รามะก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ รามะทราบ 

ธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนัน้ เป็นอันวา่ 

รามะเป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด รามะก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้

ทา่นจงบรหิารคณะนี'้ 

  ราชกมุาร อทุกดาบส รามบตุรทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นพรหมจารขีองอาตมภาพ ก็ยัง 

ยกยอ่งอาตมภาพไวใ้นฐานะอาจารย ์และบชูาอาตมภาพดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ย 

ประการอยา่งนี ้แตอ่าตมภาพคดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลาย 

ก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีง 

เพือ่เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ อาตมภาพไมพ่อใจ เบือ่หน่าย 

ธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

ทรงบ าเพ็ญเพยีร 

  [๓๒๙] ราชกมุาร อาตมภาพนัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหา 

ทางอันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ เมือ่เทีย่วจารกิไปในแควน้มคธ 

โดยล าดับ ไดไ้ปถงึต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ไดเ้ห็นภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่า 

น่าเพลดิเพลนิใจ มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคาม 

อยูโ่ดยรอบ อาตมภาพจงึคดิวา่ ‘ภมูปิระเทศเป็นทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่าน่าเพลดิเพลนิใจ 

มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคามอยูโ่ดยรอบ 

เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีรของกลุบตุรผูป้รารถนาจะบ าเพ็ญเพยีร’ อาตมภาพจงึน่ัง 

ณ ทีนั่น้ดว้ยคดิวา่ ‘ทีน่ีเ้หมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีร’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

อปุมา ๓ ขอ้ 

  ราชกมุาร ครัง้นัน้ อปุมา ๓ ขอ้ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่อาตมภาพยังไมเ่คย 

ไดย้นิมากอ่น ไดป้รากฏแกอ่าตมภาพ คอื 

  ๑. เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีแ่ชอ่ยูใ่นน ้า บรุษุน าไมนั้น้มาท าไมส้ไีฟ 

 ดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ราชกมุาร พระองคเ์ขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ ี

ยางซึง่แชอ่ยูใ่นน ้ามาท าไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมส้ดนัน้มยีาง ทัง้ยังแชอ่ยูใ่นน ้า บรุษุนัน้ก็มแีต ่

ความเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “ราชกมุาร อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

มกีายและจติยังไมห่ลกีออกจากกาม ยังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงบั 

อยา่งเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนา 

ทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๑ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่อาตมภาพยังไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่น ไดป้รากฏแกเ่รา 

  [๓๓๐] ๒. เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีว่างอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุษุน าไมนั้น้ 

มาท าไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ราชกมุาร พระองคเ์ขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ยีาง 

ซึง่วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมย้ังสดและมยีาง แมจ้ะวางอยูบ่นบกหา่ง 

จากน ้า บรุษุนัน้ก็มแีตค่วามเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “ราชกมุาร อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

แมม้กีายและจติหลกีออกจากกามแลว้ แตย่ังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงบั 

อยา่งเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนา 

ทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๒ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่อาตมภาพยังไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่น ไดป้รากฏแกอ่าตมภาพ 

  [๓๓๑] ๓. เปรยีบเหมอืนไมท้ีแ่หง้สนทิซึง่วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุษุน ามา 

ท าเป็นไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ราชกมุาร พระองคเ์ขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมท้ีแ่หง้สนทิ 

ซึง่วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมแ้หง้สนทิ ทัง้วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า” 

  “ราชกมุาร อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่มกีาย 

และจติหลกีออกจากกามแลว้ ทัง้ละและระงับความพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลายไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จในภายในแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ แมเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น 

ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการตรัสรูอ้ัน 

ยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะ 

ความเพยีร ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๓ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่อาตมภาพยังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น 

ไดป้รากฏแกอ่าตมภาพ 

  ราชกมุาร นีค้อือปุมา ๓ ขอ้อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่อาตมภาพยังไมเ่คยได ้

ยนิมากอ่น ไดป้รากฏแกอ่าตมภาพ 

ทรงบ าเพ็ญทกุกรกริยิา 

  [๓๓๒] ราชกมุาร อาตมภาพนัน้มคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกดฟัน 

ดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น’ อาตมภาพนัน้ 

ก็กดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เมือ่ 

อาตมภาพท าดังนัน้ เหงือ่ก็ไหลออกจากรักแรทั้ง้ ๒ ขา้ง คนทีแ่ข็งแรงจับคนที ่

ออ่นแอกวา่ทีศ่รีษะหรอืทีค่อ แลว้บบีคัน้รัดไวใ้หแ้น่น แมฉั้นใด อาตมภาพก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่กดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติให ้

เรา่รอ้น เหงือ่ก็ไหลออกจากรักแรทั้ง้ ๒ ขา้ง 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวาย 

ไมส่งบระงับ 

  [๓๓๓] ราชกมุาร อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌาน 

อันไมม่ลีมปราณเถดิ’ อาตมภาพก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปาก 

และทางจมกู เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากและ 

ทางจมกู ลมก็ออกทางหทัูง้ ๒ ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ลมทีช่า่งทองสบูอยูม่เีสยีงดังอู ้ๆ 

แมฉั้นใด เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากและ 

ทางจมกู ลมก็ออกทางหทัูง้ ๒ ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวน- 

กระวาย ไมส่งบระงับ 

  อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ 

อาตมภาพก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทาง 

ชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ก็เสยีดแทงศรีษะ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กทีแ่หลมคมแทงศรีษะ 

แมฉั้นใด เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกู 

และทางชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ก็เสยีดแทงศรีษะ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวน- 

กระวาย ไมส่งบระงับ 

  อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ 

อาตมภาพก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทาง 

ชอ่งห ูก็มทีกุขเวทนาในศรีษะอยา่งแรงกลา้ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีว 

ขนัศรีษะ แมฉั้นใด เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปาก 

ทางจมกูและทางชอ่งห ูก็มทีกุขเวทนาในศรีษะอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวน- 

กระวาย ไมส่งบระงับ 

  อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ 

อาตมภาพก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทาง 

ชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ก็บาดในชอ่งทอ้ง คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญ 

ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้ง แมฉั้นใด เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูก็มลีมอันแรงกลา้บาดในชอ่งทอ้ง ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวน- 

กระวาย ไมส่งบระงับ 

  อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ 

อาตมภาพก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

เมือ่อาตมภาพกลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทาง 

ชอ่งห ูก็มคีวามกระวนกระวายในร่างกายอยา่งแรงกลา้ คนทีแ่ข็งแรง ๒ คนจับแขน 

คนทีอ่อ่นแอกวา่คนละขา้งยา่งใหร้อ้นบนหลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด เมือ่อาตมภาพ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูก็มคีวาม 

กระวนกระวายในรา่งกายอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  อาตมภาพปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่ 

อาตมภาพถกูความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของอาตมภาพก็กระวน- 

กระวาย ไมส่งบระงับ 

  เทวดาทัง้หลายเห็นอาตมภาพแลว้ก็พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดม 

สิน้พระชนมแ์ลว้’ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังมไิดส้ ิน้พระชนม ์

แตก่ าลังจะสิน้พระชนม’์ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังไมส่ ิน้พระชนม ์

ทัง้จะไมส่ ิน้พระชนม ์พระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต ์การอยูเ่ชน่นีนั้น้ เป็นวหิาร 

ธรรม๑ของทา่นผูเ้ป็นพระอรหันต’์ 

  [๓๓๔] ราชกมุาร อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรปฏบิัต ิ

ดว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง’ ขณะนัน้ เทวดาทัง้หลายเขา้มาหาอาตมภาพแลว้ 

กลา่ววา่ ‘ขา้แตท่า่นผูน้ริทกุข ์ทา่นอยา่ไดป้ฏบิัตดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง 

ถา้ทา่นจักปฏบิัตดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง ขา้พเจา้ทัง้หลายจะแทรกโอชาอันเป็น 

ทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของทา่น ทา่นจะไดย้ังอัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้’ อาตมภาพ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วหิารธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสมาบัต ิ๘ กล่าวคอื รูปฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ อันเป็นโลกยิะ (ดปูระกอบ 

   ใน องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๔๑/๓๖๐-๓๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

จงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราปฏญิญาวา่ จะตอ้งอดอาหารทกุอยา่ง แตเ่ทวดาเหลา่นีจ้ะ 

แทรกโอชาอันเป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของเรา เราจะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้ 

การปฏญิญานัน้ก็จะพงึเป็นมสุาแกเ่รา’ อาตมภาพจงึกลา่วหา้มเทวดาเหลา่นัน้วา่ 

‘อยา่เลย’ 

  อาตมภาพมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารใหน้อ้ยลง ๆ เพยีง 

ครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง 

เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง’ อาตมภาพจงึฉันอาหารนอ้ยลง ๆ 

เพยีงครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง 

เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง เมือ่อาตมภาพฉันอาหารนอ้ยลง ๆ 

เพยีงครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง 

เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง กายจงึซบูผอมมาก อวยัวะนอ้ยใหญ ่

ของอาตมภาพจงึเป็นเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มากหรอืเถาวลัยท์ีม่ขีอ้ด า เนือ้สะโพก 

ก็ลบีเหมอืนกบีเทา้อฐู กระดกูสนัหลังก็ผดุเป็นหนามเหมอืนเถาวลัย ์ซีโ่ครงทัง้ ๒ ขา้ง 

ขึน้สะพร่ัง เหมอืนกลอนศาลาเกา่ ดวงตาทัง้ ๒ ก็ลกึเขา้ไปในเบา้ตา เหมอืน 

ดวงดาวปรากฏอยูใ่นบอ่น ้าลกึ หนังบนศรีษะก็เหีย่วหดเหมอืนลกูน ้าเตา้ทีเ่ขาตัดมา 

ขณะยังดบิตอ้งลมและแดดเขา้ก็เหีย่วหดไป เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ยนัน้ อาตมภาพ 

คดิวา่ ‘จะลบูพืน้ทอ้ง’ ก็จับถงึกระดกูสนัหลัง คดิวา่ ‘จะลบูกระดกูสนัหลัง’ ก็จับถงึ 

พืน้ทอ้ง เพราะพืน้ทอ้งของอาตมภาพแนบตดิจนถงึกระดกูสนัหลัง อาตมภาพคดิวา่ 

‘จะถา่ยอจุจาระหรอืถา่ยปัสสาวะ’ ก็ซวนเซลม้ลง ณ ทีนั่น้ เมือ่จะใหก้ายสบายบา้ง 

จงึใชฝ่้ามอืลบูตัว ขนทัง้หลายทีม่รีากเน่าก็หลดุรว่งจากกาย เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ย 

มนุษยทั์ง้หลายเห็นอาตมภาพแลว้ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมด าไป’ บางพวก 

ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมไมด่ าเพยีงแตค่ล ้าไป’ บางพวกก็กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ไมด่ า ไมค่ล ้า เพยีงแตพ่รอ้ยไป’ เรามผีวิพรรณบรสิทุธิ ์เปลง่ปลั่ง เพยีงแตเ่สยีผวิไป 

เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ยเทา่นัน้ 

  [๓๓๕] ราชกมุาร อาตมภาพนัน้มคีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอดตีเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้เพราะความเพยีร 

ทกุขเวทนานัน้ อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

เหลา่หนึง่ในอนาคตเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้เพราะ 

ความเพยีร ทกุขเวทนานัน้ อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุัน เสวยทุกขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น 

ทีเ่กดิขึน้เพราะความเพยีร ทกุขเวทนานัน้ อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป 

แตเ่ราก็ยังมไิดบ้รรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของ 

มนุษย ์ดว้ยทกุกรกริยิาอันเผ็ดรอ้นนี ้จะพงึมทีางอืน่เพือ่การตรัสรูบ้า้งไหม’ 

  อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราจ าไดอ้ยู ่เมือ่คราวงานของทา้วสกักาธบิด ี

ซึง่เป็นพระราชบดิา เราน่ังอยูใ่ตต้น้หวา้อันรม่เย็น ไดส้งัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ทางนัน้ 

พงึเป็นทางแหง่การตรัสรูห้รอืหนอ’ อาตมภาพมคีวามรูแ้จง้ทีต่ามระลกึดว้ยสตวิา่ 

‘ทางนัน้เป็นทางแหง่การตรัสรู’้ อาตมภาพจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เรากลัวความสขุทีเ่วน้ 

จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายหรอื’ อาตมภาพก็ด ารวิา่ ‘เราไมก่ลัวความสขุทีเ่วน้ 

จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายเลย’ 

  ราชกมุาร อาตมภาพจงึมคีวามด ารติอ่ไปวา่ ‘เราผูม้กีายซบูผอมมากอยา่งนี้ 

จะบรรลคุวามสขุนัน้ไมใ่ชท่ าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารหยาบ คอืขา้วสกุ 

และขนมกมุมาส’ อาตมภาพก็ฉันอาหารหยาบคอืขา้วสกุและขนมกมุมาส ครัง้นัน้ 

ภกิษุปัญจวคัคยีเ์ฝ้าบ ารงุอาตมภาพ ดว้ยหวงัวา่ ‘พระสมณโคดมบรรลธุรรมใด 

จักบอกธรรมนัน้แกเ่ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด อาตมภาพฉันอาหารหยาบ คอืขา้วสกุ 

และขนมกมุมาส เมือ่นัน้ ภกิษุปัญจวคัคยีนั์น้ ก็เบือ่หน่าย จากไปดว้ยเขา้ใจวา่ 

‘พระสมณโคดมมกัมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมากเสยีแลว้’ 

ฌาน ๔ และวชิชา ๓ 

  [๓๓๖] ราชกมุาร อาตมภาพฉันอาหารหยาบใหร้า่งกายมกี าลัง สงัดจาก 

กามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิ 

จากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน 

มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนามกาย บรรล ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

ตตยิฌาน ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘มอีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะ 

ละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌาน ทีไ่มม่ ี

ทกุขไ์มม่สีขุมสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้อาตมภาพนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ อาตมภาพระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้อาตมภาพไดบ้รรลวุชิชาที ่๑ นี ้ในปฐมยามแหง่ราตร ีก าจัด 

อวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืน 

บคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้อาตมภาพนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ฯลฯ อาตมภาพไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ นีใ้นมัชฌมิยามแหง่ 

ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่ง 

ก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้อาตมภาพนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่อาตมภาพรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี้ จติก็หลดุพน้จาก 

กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  ราชกมุาร อาตมภาพบรรลวุชิชาที ่๓ นีใ้นปัจฉมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชา 

ไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผู ้

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

ทรงมคีวามขวนขวายนอ้ย 

  [๓๓๗] ราชกมุาร อาตมภาพนัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ธรรม๑ทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้นี ้

ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไมเ่ป็นวสิยัแหง่ตรรกะ ละเอยีด 

บัณฑติ(เทา่นัน้)จงึจะรูไ้ด ้สว่นหมูป่ระชาผูร้ืน่รมยด์ว้ยอาลัย ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิ 

ในอาลัย ฐานะทีห่มูส่ตัวผ์ูร้ ืน่รมยด์ว้ยอาลัย๒ ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลัย 

นีย้อ่มเป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้าก กลา่วคอืหลักอทัิปปัจจยตา(ความทีม่สี ิง่นัน้ส ิง่นีเ้ป็นปัจจัย 

ของสิง่นี)้ หลักปฏจิจสมปุบาท(การทีส่ ิง่ทัง้หลายอาศัยกัน ๆ จงึเกดิม)ี ถงึแมฐ้านะ 

อันนีก็้เป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้ากนัก กลา่วคอืความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง ความสลัดทิง้ 

อปุธทัิง้ปวง ความสิน้ตัณหา วริาคะ นโิรธ นพิพาน ก็ถา้เราจะพงึแสดงธรรม 

และผูอ้ ืน่จะไมเ่ขา้ใจซึง้ตอ่เรา ขอ้นัน้ก็จะพงึเป็นความเหน็ดเหนือ่ยเปลา่แกเ่รา จะพงึ 

เป็นความล าบากเปลา่แกเ่รา’ 

  อนึง่เลา่ คาถาอันน่าอัศจรรยเ์หลา่นีท้ีไ่มเ่คยสดับมากอ่น ไดป้รากฏแกเ่ราวา่ 

    ‘บัดนี ้เรายังไมค่วรประกาศธรรมทีเ่ราบรรลดุว้ยความล าบาก 

   เพราะธรรมนีไ้มใ่ชส่ ิง่ทีผู่ถ้กูราคะและโทสะครอบง าจะรูไ้ดง้า่ย 

    แตเ่ป็นสิง่ทีพ่าทวนกระแส๓ ละเอยีด ลกึซึง้ รูเ้ห็นไดย้าก ประณีต 

   ผูก้ าหนัดดว้ยราคะ ถกูกองโมหะหุม้หอ่ไว ้จักรูเ้ห็นไมไ่ด ้๔’ 

  ราชกมุาร เมือ่อาตมภาพพจิารณาดังนี ้จติก็นอ้มไปเพือ่ความขวนขวายนอ้ย 

มไิดน้อ้มไป เพือ่แสดงธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖ 

๒ อาลยั คอืกามคณุ ๕ ทีส่ัตวพั์วพัน ยนิด ีเพลดิเพลนิ (ว.ิอ. ๓/๗/๑๓) เป็นชือ่เรยีกกเิลส ๒ อยา่ง คอื 

   กามคณุและตัณหาวจิรติ ๑๐๘ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๑/๘๒, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗/๑๘๔) ด ูอภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๙๗๓- 

   ๙๗๖/๖๒๒-๖๓๓ 

๓ พาทวนกระแส ในทีน่ีห้มายถงึพาเขา้ถงึนพิพาน (ว.ิอ. ๓/๗/๑๔) 

๔ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๗/๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

สหมับดพีรหมอาราธนาแสดงธรรม 

  [๓๓๘] ครัง้นัน้ สหัมบดพีรหมทราบความด ารใินใจของอาตมภาพดว้ยใจ 

(ของตน) จงึไดม้คีวามร าพงึวา่ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิ โลกจะฉบิหายหนอ โลกจะพนิาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงนอ้มพระทัยไปเพือ่ความขวนขวายนอ้ย มไิดน้อ้มพระทัยไป 

เพือ่ทรงแสดงธรรม’ 

  ล าดับนัน้ สหัมบดพีรหมอนัตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบือ้งหนา้ 

อาตมภาพ เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ แลว้หม่อตุตราสงค ์

เฉวยีงบา่ ประนมมอืมาทางทศิทีอ่าตมภาพอยู ่ไดก้ลา่วกับอาตมภาพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดแสดงธรรม ขอพระสคุตเจา้ไดโ้ปรดแสดงธรรม 

เพราะสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตานอ้ย๑มอียู ่สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ดส้ดับธรรม 

สตัวเ์หลา่นัน้จักเป็นผูรู้ท่ั้วถงึธรรม๒’ 

  สหัมบดพีรหมไดท้ลูอาราธนาดังนี ้แลว้ไดท้ลูเป็นคาถาประพันธต์อ่ไปวา่ 

    ‘ในกาลกอ่น ธรรมทีไ่มบ่รสิทุธิ ์

   อันคนทีม่มีลทนิ๓คดิคน้ไว ้ปรากฏในแควน้มคธ 

   พระองคโ์ปรดทรงเปิดประตอูมตธรรมนัน้เถดิ 

   ขอสตัวทั์ง้หลายจงฟังธรรมทีพ่ระสมัพทุธเจา้ 

   ผูป้ราศจากมลทนิ ไดต้รัสรูแ้ลว้ตามล าดับ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้พีระปัญญาด ีมพีระสมันตจักษุ 

   บรุษุผูย้นือยูบ่นยอดเขาศลิาลว้น 

   พงึเห็นหมูช่นไดโ้ดยรอบ ฉันใด 

   พระองคผ์ูห้มดความโศกแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ มธีุลใีนดวงตานอ้ย หมายถงึมธีุลคีอืราคะ โทสะ โมหะ ปิดบังดวงตาคอืปัญญา เบาบาง (ว.ิอ. ๓/๘- 

   ๙/๑๔-๑๕) 

๒ เหตกุารณ์นีเ้ป็นทีม่าแหง่พธิอีาราธนาพระสงฆแ์สดงธรรม (ด ูข.ุพทุธ. ๓๓/๑/๔๓๕) 

๓ คนทีม่มีลทนิ ในทีน่ีห้มายถงึครูทัง้ ๖ (ว.ิอ. ๓/๘/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

   โปรดเสด็จขึน้สูป่ราสาทคอืธรรม 

   จักไดเ้ห็นหมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศก 

   และถกูชาตชิราครอบง าไดช้ดัเจน ฉันนัน้ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้คีวามเพยีร 

   ผูช้นะสงคราม๑ ผูน้ าหมู่๒ ผูไ้มม่หีนี้๓ 

   ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้เสด็จจารกิไปในโลก 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค 

   ขอพระองคโ์ปรดจงทรงแสดงธรรม 

   เพราะสตัวทั์ง้หลายจักเป็นผูรู้ท่ั้วถงึธรรม๔ 

เวไนยสตัวเ์ปรยีบดว้ยดอกบวั๕ 

  [๓๓๙] ราชกมุาร ครัง้นัน้ อาตมภาพรับค าทลูอาราธนาของพรหม และ 

เพราะอาศัยความกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย จงึตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ๖ เมือ่ตรวจด ู

โลกดว้ยพทุธจักษุไดเ้ห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตา๗นอ้ย มธีลุใีนดวงตามาก 

มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ ้

ไดย้าก บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่น่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษ 

วา่เป็นสิง่ไมน่่ากลัว

 
เชงิอรรถ : 

๑ ผูช้นะสงคราม หมายถงึชนะเทวบตุรมาร มัจจุมาร และกเิลสมาร (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๒ ผูน้ าหมู ่หมายถงึสามารถน าสัตวข์า้มทีก่ันดารคอืชาต(ิความเกดิ) และสามารถเป็นผูน้ าของหมูส่ัตวค์อื 

   เวไนยสัตว ์(ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๓ ผูไ้มม่หีนี ้หมายถงึไมม่หีนีค้อืกามฉันทะ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๔ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๘/๑๒-๑๓ 

๕ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๙/๑๔, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๖๙/๓๙-๔๐, ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๘๓/๓๐๗-๓๐๘, องฺ.จตกฺุก. 

   (แปล) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภ.ิก. ๓๗/๘๕๖/๔๙๐ 

๖ พทุธจกัษุ หมายถงึ 

   (๑) อนิทรยิปโรปรยัิตตญิาณ คอื ปรชีาหย่ังรูค้วามยิง่และความหย่อนแหง่อนิทรยีข์องสัตวท์ัง้หลาย คอืรู ้

   วา่สัตวนั์น้ ๆ มศีรัทธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา แค่ไหน เพยีงใด มกีเิลสมาก มกีเิลสนอ้ย มคีวามพรอ้ม 

   ทีจ่ะตรัสรูห้รอืไม่ 

   (๒) อาสยานุสยญาณ คอื ปรชีาหย่ังรูอ้ัธยาศัย ความมุง่หมาย สภาพจติทีน่อนเนือ่งอยู ่(ม.ม.ูอ.๒/๒๘๓/๘๗, 

   ว.ิอ. ๓/๙/๑๕) และด ูข.ุป. ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๒๔-๑๒๘ 

๗ ดวงตา ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาจักษุ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๓/๘๗, ว.ิอ. ๓/๙/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  ในกออบุล(บัวขาบ) ในกอปทมุ(บัวหลวง) หรอืในกอบณุฑรกิ(บัวขาว) ดอก 

อบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยู ่

ใตน้ ้า และมนี ้าหลอ่เลีย้งไว ้ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า 

เจรญิในน ้า อยูเ่สมอน ้า ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า 

เจรญิในน ้า อยูพ่น้น ้า ไมแ่ตะน ้า แมฉั้นใด อาตมภาพเมือ่ตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ 

ไดเ้ห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตานอ้ย มธีลุใีนดวงตามาก มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ 

มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก บางพวก 

เห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่น่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่ไมน่่ากลัว๑ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ล าดับนัน้ อาตมภาพไดก้ลา่วคาถาตอบทา้วสหัมบดพีรหมวา่ 

    ‘พรหม สตัวเ์หลา่ใดมโีสตประสาท 

   จงปลอ่ยศรัทธามาเถดิ 

   เรามไิดปิ้ดประตอูมตธรรมส าหรับสตัวเ์หลา่นัน้ 

   แตเ่รารูส้กึวา่เป็นการยากล าบาก 

   จงึไมค่ดิจะแสดงธรรมอันประณีต 

   ทีเ่ราคลอ่งแคลว่ ในหมูม่นุษย์๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นอกจากบัวจมอยูใ่นน ้า บัวอยูเ่สมอน ้า บัวพน้น ้า ๓ เหลา่นี้ อรรถกถาไดก้ลา่วถงึบัวเหลา่ที ่๔ คอื บัวทีม่โีรค 

   ยังไมพ่น้น ้าเป็นอาหารของปลาและเตา่ ซึง่มไิดย้กขึน้สูบ่าล ีแลว้แบง่บคุคลเป็น ๔ เหล่า (ตามทีป่รากฏใน 

   องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๐/๑๑๑,๑๔๘-๑๕๑/๑๕๒) คอื (๑) อคุฆติัญญ ู

   (๒) วปิจติัญญ ู(๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ แลว้เปรยีบอคุฆฏติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวพน้น ้าทีพ่อตอ้งแสง 

   อาทติยแ์ลว้ก็บานในวันนี ้เปรยีบวปิจติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวอยูเ่สมอน ้าทีจ่ะบานในวันรุง่ขึน้ เปรยีบเนยยะ 

   เป็นเหมอืนบัวจมอยูใ่นน ้าทีจ่ะขึน้มาบานในวันที ่๓ สว่นปทปรมะ เปรยีบเหมอืนบัวทีม่โีรคยังไมพ่น้น ้า ไมม่ ี

   โอกาสขึน้มาบาน เป็นอาหารของปลาและเตา่ 

    พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดหูมืน่โลกธาตอุันเป็นเหมอืนกออบุลเป็นตน้ ไดท้รงเห็นโดยอาการทัง้ปวงวา่ 

   หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนดวงตานอ้ยมปีระมาณเทา่นี ้หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนตามากมปีระมาณเทา่นี้ และในหมูป่ระชา 

   ทัง้ ๒ นัน้ อคุฆฏติัญญบูุคคลมปีระมาณเทา่นี ้(ท.ีม.อ. ๒/๖๙/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๙/๑๙๒-๑๙๓) 

๒ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๙/๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

ทรงร าพงึถงึผูค้วรรบัธรรมเทศนา 

  [๓๔๐] ราชกมุาร ครัง้นัน้ สหัมบดพีรหมทราบวา่ ‘พระผูม้พีระภาคได ้

ทรงประทานโอกาสเพือ่จะแสดงธรรมแกเ่ราแลว้’ จงึถวายอภวิาทอาตมภาพ กระท า 

ประทักษิณแลว้ไดห้ายไปจากทีนั่น้ 

  ราชกมุาร อาตมภาพด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ ใครจักรู ้

ธรรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ แลว้ด ารติอ่ไปวา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตรนี ้เป็นบัณฑติ 

ฉลาดเฉียบแหลม มปัีญญา มธีลุใีนดวงตานอ้ยมานาน ทางทีด่ ีเราควรแสดงธรรม 

แกอ่าฬารดาบส กาลามโคตรกอ่น เธอจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

  ครัง้นัน้ เทวดาองคห์นึง่เขา้มาหาอาตมภาพแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ อาฬารดาบส กาลามโคตร ท ากาละได ้๗ วนัแลว้’ 

  อนึง่ อาตมภาพก็ไดเ้กดิญาณทัสสนะขึน้วา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตร 

ท ากาละได ้๗ วนัแลว้’ จงึด ารวิา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นผูม้คีวาม 

เสือ่มจากคณุอันยิง่ใหญ่๑แลว้หนอ เพราะถา้เธอไดฟั้งธรรมนี ้ก็จะพงึรูไ้ดฉั้บพลัน’ 

  อาตมภาพจงึด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ ใครจักรูท่ั้วถงึธรรม 

นีไ้ดฉั้บพลัน’ จงึด ารติอ่ไปวา่ ‘อทุกดาบส รามบตุรนี ้เป็นบัณฑติ ฉลาดเฉียบแหลม 

มปัีญญา มธีลุใีนดวงตานอ้ยมานาน ทางทีด่ ีเราควรแสดงธรรมแกอ่ทุกดาบส 

รามบตุรกอ่น เธอจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

  ล าดับนัน้ เทวดาองคห์นึง่เขา้มาหาอาตมภาพแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ อทุกดาบส รามบตุร ไดท้ ากาละเมือ่วานนี้’ 

  อนึง่ อาตมภาพก็ไดเ้กดิญาณทัสสนะขึน้วา่ ‘อทุกดาบส รามบตุร ไดท้ ากาละ 

เมือ่วานนี’้ จงึด ารวิา่ ‘อทุกดาบส รามบตุร เป็นผูม้คีวามเสือ่มจากคณุอันยิง่ใหญ ่

แลว้หนอ เพราะถา้เธอไดฟั้งธรรมนี ้ก็จะพงึรูไ้ดฉั้บพลัน’

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามเสือ่มจากคณุอนัยิง่ใหญ ่หมายถงึมคีวามเสือ่มมากเพราะเสือ่มจากมรรคและผลทีจ่ะพงึบรรล ุ

   เพราะเกดิในอักขณะ คอื อาฬารดาบส ตายไปเกดิในอากญิจัญญายตนภพ สว่นอทุกดาบสตายไปเกดิใน 

   เนวสัญญานาสัญญายตนภพ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๔/๙๔, ว.ิอ. ๓/๑๐/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

ทรงพบอปุกาชวีก 

  [๓๔๑] ราชกมุาร อาตมภาพจงึด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ 

ใครจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ จงึด ารวิา่ ‘ภกิษุปัญจวคัคยีม์อีปุการะแกเ่รามาก ทีไ่ดเ้ฝ้า 

ปรนนบิัตเิราผูมุ้ง่บ าเพ็ญเพยีร ทางทีด่ ีเราควรแสดงธรรมแกภ่กิษุปัญจวคัคยีก์อ่น’ 

แลว้ด ารติอ่ไปวา่ ‘บัดนี ้ภกิษุปัญจวคัคยีอ์ยูท่ีไ่หนหนอ’ ก็ไดเ้ห็นภกิษุปัญจวคัคยีอ์ยู ่

ทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  ราชกมุาร ครัง้นัน้ อาตมภาพพักอยูท่ีต่ าบลอรุเุวลาตามความตอ้งการแลว้ 

จงึหลกีจารกิไปทางกรงุพาราณส ี

  ราชกมุาร อาชวีกชือ่อปุกะไดพ้บอาตมภาพผูก้ าลังเดนิทางไกล ณ ระหวา่ง 

แมน่ ้าคยากับตน้โพธพิฤกษ์ ไดถ้ามเราวา่ ‘อาวโุส อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก 

ผวิพรรณของทา่นบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ทา่นบวชอทุศิใคร ใครเป็นศาสดาของทา่น หรอื 

ทา่นชอบใจธรรมของใคร’ 

  เมือ่อปุกาชวีกถามอยา่งนีแ้ลว้ อาตมภาพจงึไดก้ลา่วคาถาตอบอปุกาชวีกวา่ 

    ‘เราเป็นผูค้รอบง าธรรมทัง้ปวง๑ รูธ้รรมทัง้ปวง๒ 

   มไิดแ้ปดเป้ือนในธรรมทัง้ปวง๓ ละธรรมทัง้ปวง๔ไดส้ ิน้เชงิ 

   หลดุพน้เพราะสิน้ตัณหา ตรัสรูย้ ิง่เอง 

   แลว้จะพงึกลา่วอา้งใครเลา่ 

    เราไมม่อีาจารย์๕ เราไมม่ผีูเ้สมอเหมอืน 

   เราไมม่ผีูทั้ดเทยีมในโลกกับทัง้เทวโลก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๒ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๔ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๓ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๔ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๕ เราไมม่อีาจารย ์ในทีน่ีห้มายถงึไมม่อีาจารยใ์นระดับโลกตุตรธรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

    เพราะเราเป็นอรหันต ์เป็นศาสดาผูย้อดเยีย่ม 

   เราผูเ้ดยีวเป็นผูต้รัสรูเ้องโดยชอบ 

   เป็นผูเ้ยอืกเย็น ดับกเิลสในโลกไดแ้ลว้ 

    เราจะไปเมอืงหลวงของชาวกาส ีประกาศธรรมจักร 

   ตกีลองอมตธรรมไปในโลกอันมคีวามมดืมน๑’ 

  อปุกาชวีกกลา่ววา่ ‘อาวโุส ทา่นสมควรเป็นพระอนันตชนิะตามทีท่า่นประกาศ’ 

  อาตมภาพจงึกลา่วตอบวา่ 

    ‘ชนเหลา่ใดไดถ้งึความสิน้อาสวะแลว้ 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มเป็นพระชนิะเชน่เรา 

   อปุกะ เราชนะความชัว่ไดแ้ลว้ 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึชือ่วา่พระชนิะ๒’ 

  เมือ่อาตมภาพกลา่วอยา่งนัน้แลว้ อปุกาชวีกจงึกลา่ววา่ ‘อาวโุส ควรจะเป็น 

อยา่งนัน้’ โคลงศรีษะแลบลิน้แลว้เดนิสวนทางหลกีไป 

ทรงแสดงธรรมโปรดภกิษุปญัจวคัคยี ์

  [๓๔๒] ราชกมุาร ล าดับนัน้ อาตมภาพจารกิไปโดยล าดับ ถงึป่าอสิปิตน- 

มฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีไดเ้ขา้ไปหาภกิษุปัญจวคัคยีถ์งึทีอ่ยู ่ภกิษุปัญจวคัคยี ์

เห็นอาตมภาพเดนิมาแตไ่กล จงึนัดหมายกันและกันวา่ ‘อาวโุส พระสมณโคดมนี ้

เป็นผูม้ักมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ก าลังเสด็จมา 

พวกเราไมพ่งึกราบไหว ้ไมพ่งึลกุรับ ไมพ่งึรับบาตรและจวีรของพระองค ์แตจ่ะจัด 

อาสนะไว ้ถา้พระองคป์รารถนาก็จักประทับน่ัง’ 

  อาตมภาพเขา้ไปหาภกิษุปัญจวคัคยี ์ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ลมืขอ้นัดหมายของตน 

บางพวกตอ้นรับอาตมภาพแลว้รับบาตรและจวีร บางพวกปลูาดอาสนะ บางพวกจัด 

หาน ้าลา้งเทา้ แตภ่กิษุปัญจวคัคยีเ์รยีกอาตมภาพโดยออกนามและใชค้ าวา่ ‘อาวโุส’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๑๑/๑๗, อภ.ิก. ๓๗/๔๐๕/๒๔๕-๒๔๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนัน้แลว้ อาตมภาพจงึหา้มภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่เรยีกตถาคตโดยออกชือ่และใชค้ าวา่ ‘อาวโุส’ 

ตถาคตเป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เธอทัง้หลายจงเงีย่โสตสดับ เราจะ 

สัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้ จะแสดงธรรม เธอทัง้หลายเมือ่ปฏบิัตติามทีเ่รา 

สัง่สอน ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์

ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแน่แท’้ 

  เมือ่อาตมภาพกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุปัญจวคัคยีไ์ดก้ลา่วกับอาตมภาพวา่ 

‘อาวโุสโคดม แมด้ว้ยจรยิานัน้ ดว้ยปฏปิทานัน้ ดว้ยทกุกรกริยิานัน้ พระองคก็์ยัง 

มไิดบ้รรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์บัดนี้ 

พระองคเ์ป็นผูม้ักมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ไฉนจัก 

บรรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ดเ้ลา่’ 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนัน้แลว้ อาตมภาพจงึไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจ- 

วคัคยีว์า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตไมไ่ดเ้ป็นคนมกัมาก ไมไ่ดค้ลายความเพยีร ไมไ่ด ้

เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ตถาคตเป็นอรหันตต์รัสรูเ้องโดยชอบ เธอทัง้หลาย 

จงเงีย่โสตสดับ เราจะสัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้ จะแสดงธรรม เธอทัง้หลาย 

เมือ่ปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอน ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ประโยชนย์อดยีย่มอันเป็นทีส่ดุ 

แหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแน่แท’้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ไดก้ลา่วกับอาตมภาพวา่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๒ อาตมภาพก็ไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ไดก้ลา่วกับอาตมภาพวา่ ‘อาวโุสโคดม แมด้ว้ย 

จรยิานัน้ ดว้ยปฏปิทานัน้ ดว้ยทกุกรกริยิานัน้ พระองคก็์ยังมไิดบ้รรลญุาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้บัดนี ้พระองคเ์ป็นผูม้กัมาก 

คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลญุาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ดเ้ลา่’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อาตมภาพไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังจ าไดห้รอืไมว่า่ ถอ้ยค าเชน่นีเ้ราไดเ้คยกลา่วในกาล 

กอ่นแตน่ี’้ 

  ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่ววา่ ‘ถอ้ยค าเชน่นีไ้มเ่คยไดฟั้งมากอ่น พระพทุธเจา้ขา้’ 

  อาตมภาพจงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตเป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเอง 

โดยชอบ เธอทัง้หลายจงเงีย่โสตสดับ เราจะสัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราบรรลแุลว้ 

จะแสดงธรรม เธอทัง้หลายเมือ่ปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอน ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ 

ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแน่แท’้ 

  อาตมภาพสามารถท าใหภ้กิษุปัญจวคัคยีย์นิยอมไดแ้ลว้ อาตมภาพกลา่วสอน 

ภกิษุ ๒ รปู ภกิษุ ๓ รปูก็เทีย่วบณิฑบาต เราทัง้ ๖ ฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุ ๓ รปู 

น ามา อาตมภาพกลา่วสอนภกิษุ ๓ รปู ภกิษุ ๒ รปูก็เทีย่วบณิฑบาต เราทัง้ ๖ 

ฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุ ๒ รปูน ามา๑ 

ทรงแกป้ญัหาของโพธริาชกมุาร 

  [๓๔๓] ครัง้นัน้ ภกิษุปัญจวคัคยีท์ีอ่าตมภาพสัง่สอนและพร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้

ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุร 

ผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ในปัจจบุัน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ โพธริาชกมุารไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษุไดพ้ระตถาคตเป็นผูแ้นะน านานเพยีงไรหนอ 

จงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๘๑-๒๘๖/๓๐๕-๓๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราชกมุาร ถา้เชน่นัน้ ในขอ้นีอ้าตมภาพขอยอ้นถาม 

พระองคก์อ่น พระองคพ์งึตอบตามทีพ่อพระทัย พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร พระองคเ์ป็นผูฉ้ลาดในศลิปะ คอื การทรงชา้ง การใชข้อชา้ง มใิชห่รอื” 

  โพธริาชกมุารทลูวา่ “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองคเ์ป็นผูฉ้ลาดในศลิปะคอื 

การทรงชา้ง การใชข้อชา้ง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราชกมุาร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร บรุษุมาในเมอืงนี้ดว้ยเขา้ใจวา่ ‘โพธริาชกมุารทรงรูศ้ลิปะคอืการทรงชา้ง 

การใชข้อชา้ง เราจักศกึษาศลิปะคอืการขีช่า้ง การใชข้อชา้งในส านักของโพธริาชกมุารนัน้’ 

แตเ่ขาไมม่ศีรัทธา จงึไมบ่รรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูม้ศีรัทธาจะพงึบรรล ุเขามสีขุภาพ 

มโีรคาพาธมาก จงึไมบ่รรลผุลเทา่กับคนทีม่สีขุภาพมโีรคาพาธนอ้ยจะพงึบรรลุ 

เขาเป็นคนโออ้วด มมีารยา จงึไมบ่รรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยาจะพงึ 

บรรล ุเขาเป็นผูเ้กยีจครา้น จงึไมบ่รรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูป้รารภความเพยีรจะพงึ 

บรรล ุและเขาเป็นผูม้ปัีญญาทรามจงึไมบ่รรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูม้ปัีญญาจะพงึบรรลุ 

  ราชกมุาร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้ควรศกึษา 

ศลิปะ คอืการขีช่า้ง การใชข้อชา้งในส านักของพระองคบ์า้งไหม” 

  โพธริาชกมุารทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุนัน้แมจ้ะประกอบดว้ยองค ์

ประกอบแตล่ะอยา่ง ก็ไมค่วรศกึษาศลิปะ คอื การขีช่า้ง การใชข้อชา้งในส านักของ 

หมอ่มฉัน ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึองคป์ระกอบทัง้ ๕ ขอ้” 

  [๓๔๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราชกมุาร พระองคท์รงเขา้พระทัย 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เปรยีบเหมอืนบรุษุมาเมอืงนีด้ว้ยเขา้ใจวา่ ‘โพธริาชกมุาร 

ทรงรูศ้ลิปะคอืการทรงชา้ง การใชข้อชา้ง เราจักศกึษาศลิปะคอืการขีช่า้ง การใช ้

ขอชา้งในส านักของโพธริาชกมุารนัน้’ เขาเป็นผูม้ศีรัทธา จงึบรรลผุลเทา่ทีบ่คุคล 

ผูม้ศีรัทธาจะพงึบรรล ุเขามโีรคาพาธนอ้ย จงึบรรลผุลเทา่ทีค่นผูม้โีรคาพาธนอ้ย 

จะพงึบรรล ุเขาเป็นคนไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา จงึบรรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูไ้มโ่ออ้วด 

ไมม่มีารยาจะพงึบรรล ุเขาเป็นผูป้รารภความเพยีร จงึบรรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูป้รารภ 

ความเพยีรจะพงึบรรล ุและเขาเป็นผูม้ปัีญญาจงึบรรลผุลเทา่ทีบ่คุคลผูม้ปัีญญาจะพงึ 

บรรล ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

  ราชกมุาร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้ควรจะ 

ศกึษาศลิปะคอืการขีช่า้ง การใชข้อชา้งในส านักของพระองคบ์า้งไหม” 

  โพธริาชกมุารทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุนัน้แมจ้ะประกอบดว้ยองค ์

ประกอบแตล่ะอยา่งก็ควรศกึษาศลิปะคอืการขีช่า้ง การใชข้อชา้งในส านักของ 

หมอ่มฉันได ้ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึองคป์ระกอบทัง้ ๕ ขอ้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราชกมุาร องคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี้ 

ก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน 

  องคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา๑ เชือ่ปัญญาเครือ่งตรัสรูข้องตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะ 

       เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหนัต ์ตรัสรูด้ว้ย 

       พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ี

       รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. เป็นผูม้สีขุภาพ มโีรคาพาธนอ้ย ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ย 

       อาหารสม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลางพอเหมาะแกก่าร 

       บ าเพ็ญเพยีร 

   ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจรงิในศาสดา 

       หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นผูม้ศีรทัธา หมายถงึศรัทธา ๔ ประการ คอื (๑) อาคมนสทัธา ไดแ้ก ่ความเชือ่ตอ่พระสัพพัญญโูพธสิัตว ์

   เพราะศรัทธานัน้มมีาแตต่ัง้ความปรารถนา (๒) อธคิมนสทัธา ไดแ้ก ่ความเชือ่ตอ่การบรรลอุมตธรรม 

   ของพระอรยิสาวกทัง้หลาย (๓) โอกปัปนสทัธา ไดแ้ก่ ความปลงใจเชือ่โดยไมห่ว่ันไหว เมือ่กลา่วว่า 

   ‘พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ'์ (๔) ปสาทสทัธา ไดแ้ก ่การเกดิขึน้แหง่ความเลือ่มใส แตใ่นทีน่ีป้ระสงค ์

   เอาโอกัปปนสัทธา (ม.ม.อ. ๒/๓๔๔/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ยังกศุลธรรมใหถ้งึ 

       พรอ้ม เป็นผูม้กี าลัง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดทิง้ธรุะในกศุล 

       ธรรมทัง้หลาย 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาทีเ่ป็นอรยิะ เห็นความเกดิและ 

       ความดับ สามารถช าแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

  ราชกมุาร นีแ้ล คอืองคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการ 

  [๓๔๕] ราชกมุาร ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร ๕ ประการนี ้

เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๗ ปี 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึ ๗ ปี ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร ๕ ประการนี ้

เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๖ ปี ฯลฯ ๕ ปีฯลฯ ๔ ปี ฯลฯ 

๓ ปี ฯลฯ ๒ ปี ฯลฯ ๑ ปี 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึ ๑ ปี ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร ๕ ประการนี ้

เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๗ เดอืน 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึ ๗ เดอืน ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร ๕ ประการนี้ 

เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๖ เดอืน ฯลฯ ๕ เดอืน ฯลฯ 

๔ เดอืน ฯลฯ ๓ เดอืน ฯลฯ ๒ เดอืน ฯลฯ ๑ เดอืน ฯลฯ กึง่เดอืน 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึกึง่เดอืน ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร ๕ ประการนี้ 

เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๗ คนื ๗ วนั 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึ ๗ คนื ๗ วนั ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร 

๕ ประการนี ้เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า จะพงึท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม 

อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้ใชเ้วลาเพยีง ๖ คนื ๖ วนั 

ฯลฯ ๕ คนื ๕ วนั ฯลฯ ๔ คนื ๔ วนั ฯลฯ ๓ คนื ๓ วัน ฯลฯ ๒ คนื ๒ วนั ฯลฯ 

๑ คนื ๑ วัน 

  ราชกมุาร ไมต่อ้งถงึ ๑ คนื ๑ วัน ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองคแ์หง่ความเพยีร 

๕ ประการนี ้เมือ่ไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะน า มตีถาคตสัง่สอนในเวลาเย็น ก็จักบรรล ุ

คณุวเิศษไดใ้นเวลาเชา้ มตีถาคตสัง่สอนในเวลาเชา้ ก็จักบรรลคุณุวเิศษไดใ้นเวลาเย็น๑” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ โพธริาชกมุารไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “พระพทุธเจา้มคีณุน่าอัศจรรยจ์รงิ พระธรรมมคีณุน่าอัศจรรยจ์รงิ พระธรรมที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้น่าอัศจรรยจ์รงิ เพราะภกิษุทีพ่ระตถาคตทรงสัง่สอนใน 

เวลาเย็น จักบรรลคุณุวเิศษในเวลาเชา้ ภกิษุทีพ่ระตถาคตทรงสัง่สอนในเวลาเชา้ 

จักบรรลคุณุวเิศษในเวลาเย็น” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระธรรมเทศนานีพ้ระพทุธเจา้ตรัสหมายถงึเนยยบุคคล เพราะเนยยบคุคลผูม้ปัีญญารูไ้ดช้า้จะบรรลุ 

   อรหัตตผลไดใ้น ๗ วัน ผูม้ปัีญญารูเ้ร็วจะบรรลอุรหัตตผลไดใ้น ๑ วัน (ม.ม.อ. ๒/๓๔๕/๒๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๕. โพธริาชกมุารสตูร 

 

โพธริาชกมุารถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะต ัง้แตอ่ยูใ่นครรภ ์

  [๓๔๖] เมือ่โพธริาชกมุารตรัสอยา่งนีแ้ลว้ มาณพสญัชกิาบตุรไดก้ราบทลู 

โพธริาชกมุารวา่ 

  “ทา่นโพธริาชพระองคน์ีท้รงประกาศไวว้า่ ‘พระพทุธเจา้มคีณุน่าอัศจรรยจ์รงิ 

พระธรรมมคีณุน่าอัศจรรยจ์รงิ พระธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้น่าอัศจรรยจ์รงิ’ 

แตพ่ระองคไ์มท่รงถงึพระโคดมผูเ้จรญิพระองคนั์น้พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ” 

  โพธริาชกมุารตรัสวา่ “สญัชกิาบตุรเพือ่นรัก ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ 

สญัชกิาบตุรเพือ่นรัก ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ เรือ่งนัน้เราไดฟั้งมาแลว้ ไดรั้บมา 

ตอ่พระพักตรข์องพระราชมารดาของเราแลว้ คอื ครัง้หนึง่(ครัง้ที ่๑) พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีขณะนัน้ เสด็จแมข่องเราก าลังทรง 

พระครรภ ์เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ทรงถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ลกูคนทีอ่ยูใ่นครรภข์องหมอ่มฉันนีจ้ะเป็นชายก็ตาม เป็นหญงิก็ตาม 

เขายอ่มถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้ ี

พระภาคจงทรงจ าเขาวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ’ 

  ครัง้หนึง่(ครัง้ที ่๒) พระผูม้พีระภาค ประทับอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานทีใ่หอ้ภัย 

หมูเ่นือ้ เขตกรงุสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะนี ้เวลานัน้ แมน่มอุม้เราใสส่ะเอวพาเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพธริาชกมุารพระองคน์ี ้ยอ่มถงึพระผูม้ ี

พระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ า 

โพธริาชกมุารนัน้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ’ 

  สญัชกิาบตุรเพือ่นรัก แมค้รัง้ที ่๓ เรานีย้อ่มถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระ 

ธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าหมอ่มฉันวา่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

โพธริาชกมุารสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

 

๖. องัคลุมิาลสตูร 

วา่ดว้ยโจรชือ่องคลุมิาล 

พระพทุธเจา้เสด็จโปรดโจรชือ่องคลุมิาล 

  [๓๔๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ในแควน้ของพระเจา้ปเสนทโิกศล มโีจรชือ่ 

องคลุมิาล เป็นคนหยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสตัว ์

ทัง้หลาย โจรองคลุมิาลนัน้ กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้ง 

ใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว เขาเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวม(คอ)ไว ้

ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีทรงเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถแีลว้ เสด็จกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรงเก็บง าเสนาสนะ ถอืบาตรและจวีรเสด็จไป 

ตามทางทีโ่จรองคลุมิาลซุม่อยู ่พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งสตัว ์พวกชาวนา 

ทีเ่ดนิมาพบพระผูม้พีระภาคผูเ้สด็จไปตามทางทีโ่จรองคลุมิาลซุม่อยู ่จงึกราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระสมณะ อยา่เสด็จไปทางนัน้ ในทางนัน้มโีจรชือ่องคลุมิาล เป็นคน 

หยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย โจร 

องคลุมิาลนัน้ กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้ง ใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว 

เขาเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวมไว ้

  ขา้แตพ่ระสมณะ คนทีจ่ะเดนิทางนีต้อ้งรวมพวกกันใหไ้ด ้๑๐ คนบา้ง ๒๐ คน 

บา้ง ๓๐ คนบา้ง ๔๐ คนบา้ง ๕๐ คนบา้ง แมก้ระนัน้ก็ยังตกอยูใ่นเงือ้มมอืของโจร 

องคลุมิาลจนได”้ 

  เมือ่คนพวกนัน้กราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคทรงนิง่เฉย เสด็จตอ่ไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งสตัว ์พวกชาวนาทีเ่ดนิมาก็ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  “ขา้แตพ่ระสมณะ อยา่เสด็จไปทางนัน้ ในทางนัน้มโีจรชือ่องคลุมิาล เป็นคน 

หยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย โจร 

องคลุมิาลนัน้ กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้งใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว 

เขาเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวมไว ้

  ขา้แตพ่ระสมณะ คนทีจ่ะเดนิทางนีต้อ้งรวมพวกกันใหไ้ด ้๑๐ คนบา้ง ๒๐ คน 

บา้ง ๓๐ คนบา้ง ๔๐ คนบา้ง ๕๐ คนบา้ง แมก้ระนัน้ก็ยังตกอยูใ่นเงือ้มมอืของโจร 

องคลุมิาลจนได”้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงนิง่เฉย เสด็จตอ่ไป 

  แมค้รัง้ที ่๓ พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งสตัว ์พวกชาวนาทีเ่ดนิมาก็ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระสมณะ อยา่เสด็จไปทางนัน้ ในทางนัน้มโีจรชือ่องคลุมิาล เป็นคน 

หยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย โจร 

องคลุมิาลนัน้ กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้ง ใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว 

เขาเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวมไว ้

  ขา้แตพ่ระสมณะ คนทีจ่ะเดนิทางนีต้อ้งรวมพวกกันใหไ้ด ้๑๐ คนบา้ง ๒๐ คน 

บา้ง ๓๐ คนบา้ง ๔๐ คนบา้ง ๕๐ คนบา้ง แมก้ระนัน้ก็ยังตกอยูใ่นเงือ้มมอืของโจร 

องคลุมิาลจนได”้ 

  [๓๔๘] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงนิง่เฉยเสด็จตอ่ไป โจรองคลุมิาลไดเ้ห็น 

พระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล ไดค้ดิวา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ คนทีเ่ดนิ 

มาทางนีจ้ะตอ้งรวมพวกกนัใหไ้ด ้๑๐ คนบา้ง ๒๐ คนบา้ง ๓๐ คนบา้ง ๔๐ คนบา้ง 

๕๐ คนบา้ง แมก้ระนัน้ก็ยังตกอยูใ่นเงือ้มมอืของเรา แตท่ าไม สมณะนีเ้พยีงรปูเดยีว 

ไมม่เีพือ่นสกัคน ชะรอยจะมาขม่เรา ทางทีด่ ีเราพงึฆา่สมณะรปูนีเ้สยี” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  ล าดับนัน้ โจรองคลุมิาลถอืดาบและโลผ่กูสอดแล่งธนูไวพ้รอ้ม ตดิตามพระผูม้ ี

พระภาคไปทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์พระผูม้พีระภาคทรงบันดาลอทิธาภสิงัขาร๑ โดยวธิ ี

ทีโ่จรองคลุมิาลจะวิง่จนสดุก าลัง ก็ไมส่ามารถจะตามทันพระผูม้พีระภาคผูเ้สด็จไปตาม 

ปกตไิด ้ครัง้นัน้ โจรองคลุมิาลไดม้คีวามคดิวา่ 

  “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เมือ่กอ่นแมช้า้งทีก่ าลังว ิง่ มา้ทีก่ าลังว ิง่ 

รถทีก่ าลังแลน่ เนือ้ทีก่ าลงัวิง่ เราก็ยังวิง่ตามทันจับได ้แตเ่ราวิง่จนสดุก าลังยังไมทั่น 

สมณะรปูนีซ้ ึง่เดนิตามปกตไิด”้ จงึหยดุยนืกลา่วกับพระผูม้พีระภาควา่ “หยดุกอ่น 

สมณะ หยดุกอ่นสมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เราหยดุแลว้ องคลุมิาล ทา่นตา่งหากจงหยดุ” 

  จากนัน้ โจรองคลุมิาลคดิวา่ “สมณะเหลา่นีเ้ป็นศากยบตุรมักเป็นคนพดูจรงิ 

มปีฏญิญาจรงิ แตส่มณะรปูนีเ้ดนิไปอยูแ่ท ้ๆ กลับพดูวา่ ‘เราหยดุแลว้ องคลุมิาล 

ทา่นตา่งหากจงหยดุ’ ทางทีด่ ีเราควรจะถามสมณะรปูนีด้”ู 

องคลุมิาลละพยศ 

  [๓๔๙] ล าดับนัน้ โจรองคลุมิาลไดถ้ามพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาวา่ 

    “สมณะ ทา่นก าลังเดนิไป ยังกลา่ววา่ 

   ‘เราหยดุแลว้ ทา่นตา่งหากยังไมห่ยดุ’ 

   กลับกลา่วหาขา้พเจา้ผูห้ยดุแลว้วา่ยังไมห่ยดุ 

   สมณะ ขา้พเจา้ขอถามเนื้อความนีก้ับทา่น 

   ทา่นหยดุอยา่งไร ขา้พเจา้ไมห่ยดุอยา่งไร” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทิธาภสิงัขาร ในทีน่ีห้มายถงึทรงบันดาลฤทธิโ์ดยประการตา่ง ๆ เชน่ ยอ่หนทางใหส้ัน้เพือ่ทรงด าเนนิ 

   ไดเ้ร็ว บันดาลใหม้หาปฐพเีป็นลูกคลืน่ใหญ ่ขวางองคลุมิาลไมใ่หต้ามพระองคท์ัน หรอืบันดาลใหม้ี 

   เถาวัลยก์ัน้พระองคไ์วเ้ป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๓๔๘/๒๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  พระผูม้พีระภาค ตรัสตอบวา่ 

    “องคลุมิาล เราวางอาชญา 

   ในสรรพสตัวไ์ดแ้ลว้ 

   จงึชือ่วา่หยดุแลว้ตลอดกาล 

   สว่นทา่นไมส่ ารวมในสตัวทั์ง้หลาย 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึชือ่วา่หยดุแลว้ 

   สว่นทา่นสชิือ่วา่ยังไมห่ยดุ” 

  โจรองคลุมิาลกลา่ววา่ 

    “สมณะ นานจรงิหนอ ทา่นผูท้ีเ่ทวดา 

   และมนุษยบ์ชูาแลว้ ผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญ่ 

   เสด็จมาถงึป่าใหญเ่พือ่อนุเคราะหข์า้พระองค ์

   ขา้พระองคนั์น้จักละการท าบาป 

   เพราะฟังคาถาอันประกอบดว้ยธรรมของพระองค”์ 

    โจรองคลุมิาลไดก้ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

   ทิง้ดาบและอาวธุลงในเหวลกึ มหีนา้ผาชนั 

   โจรองคลุมิาลไดถ้วายอภวิาทพระบาททัง้สองของพระสคุต 

   แลว้ทลูขอบรรพชากับพระสคุต ณ ทีนั่น้เอง 

    พระพทุธเจา้ทรงประกอบดว้ยพระกรณุาคณุ 

   ทรงแสวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่เป็นศาสดาของโลก 

   พรอ้มทัง้เทวโลก 

   ไดต้รัสกับโจรองคลุมิาลในเวลานัน้วา่ 

   “เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ” 

   นีแ้ลเป็นภกิษุภาวะของโจรองคลุมิาลนัน้๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๘๖๖-๘๗๐/๔๘๒-๔๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

 

พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้า 

  [๓๕๐] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคมทีา่นพระองคลุมิาลเป็นปัจฉาสมณะ 

เสด็จหลกีจารกิไปทางกรงุสาวตัถ ีทรงเทีย่วจารกิไปโดยล าดับ เสด็จถงึกรงุสาวตัถแีลว้ 

ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ หมูช่นจ านวนมากประชมุกันอยูท่ีป่ระตพูระราชวงั 

ของพระเจา้ปเสนทโิกศล สง่เสยีงดังอือ้องึวา่ 

  “ขา้แตส่มมตเิทพ ในแควน้ของพระองคม์โีจรชือ่องคลุมิาล เป็นคนหยาบชา้ 

มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสัตวทั์ง้หลาย โจรองคลุมิาลนัน้ 

กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้งใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว เขาเขน่ฆา่ 

พวกมนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวมไว ้ขอสมมตเิทพจงทรงก าจัดมัน 

เสยีเถดิ” 

  ตอ่มา พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จออกจากกรงุสาวตัถ ีดว้ยขบวนมา้ประมาณ 

๕๐๐ ตัว เสด็จเขา้ไปทางพระอารามแตย่ังวนัทเีดยีว เสด็จไปจนสดุทางทีย่านพาหนะ 

จะไปไดแ้ลว้ลงจากยาน เสด็จพระราชด าเนนิดว้ยพระบาทเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “มหาบพติร เจา้แผน่ดนิ 

มคธจอมเสนา ทรงพระนามวา่พมิพสิาร ทรงท าใหพ้ระองคท์รงขดัเคอืง เจา้ลจิฉว ี

เมอืงเวสาลหีรอืพระราชาผูเ้ป็นปฏปัิกษ์เหลา่อืน่ทรงท าใหพ้ระองคข์ดัเคอืงหรอื” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เจา้แผน่ดนิมคธ 

จอมเสนา ทรงพระนามวา่พมิพสิาร มไิดท้รงท าใหห้มอ่มฉันขดัเคอืง แมเ้จา้ลจิฉว ี

ผูค้รองกรงุเวสาลก็ีมไิดท้รงท าใหห้มอ่มฉันขดัเคอืง แมพ้ระราชาทีเ่ป็นปฏปัิกษ์เหลา่อืน่ 

ก็มไิดท้รงท าใหห้มอ่มฉันขดัเคอืงเชน่กัน ในแควน้ของหมอ่มฉัน มโีจรชือ่องคลุมิาล 

เป็นคนหยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

โจรองคลุมิาลนัน้กอ่กวนชาวบา้นบา้ง ชาวนคิมบา้ง ชาวชนบทบา้งใหเ้ดอืดรอ้นไปท่ัว 

เขาเขน่ฆา่พวกมนุษยแ์ลว้ตัดเอานิว้มอืรอ้ยเป็นพวงมาลัยสวมไว ้หมอ่มฉันจักไปก าจัด 

มันเสยี” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ถา้พระองคจ์ะพงึพบองคลุมิาลผูโ้กนผม 

และหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เวน้จากการ 

ฆา่สตัว ์เวน้จากการลักทรัพย ์เวน้จากการพดูเท็จ ฉันภัตตาหารมือ้เดยีว เป็น 

พรหมจาร ีมศีลี มกีลัยาณธรรม พระองคส์มควรจะจัดการกับเขาเชน่ไร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันควร 

กราบไหว ้ลกุรับ นมินตใ์หน่ั้ง หรอืเจาะจงนมินตท์า่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๑ หรอืควรจัดการอารักขาคุม้ครองป้องกัน ตามความ 

เหมาะสม 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แตโ่จรองคลุมิาลนัน้ เป็นคนทศุลี มบีาปธรรม จักมคีวาม 

ส ารวมดว้ยศลีเห็นปานนีไ้ดท้ีไ่หน” 

  สมัยนัน้ ทา่นพระองคลุมิาลน่ังอยูใ่นทีไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาค พระผูม้ ี

พระภาคจงึทรงยกพระหัตถเ์บือ้งขวาขึน้ชีต้รัสบอกพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “มหาบพติร 

น่ันคอืองคลุมิาล” 

  ทันใดนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงมคีวามกลัว มคีวามหวาดหวัน่ มพีระโลม- 

ชาตชิชูนั(มขีนพองสยองเกลา้) พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ พระเจา้ปเสนทโิกศล 

ทรงกลัว ทรงหวาดหวัน่ มพีระโลมชาตชิชูนั จงึตรัสกับพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ 

“อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร องคลุมิาลนีไ้มม่ ี

อันตรายตอ่พระองค”์ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒๒ (มธุรสตูร) หนา้ ๓๘๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  จากนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงระงับความกลัว ความหวาดหวั่นหรอืพระ- 

โลมชาตทิีช่ชูนัไดแ้ลว้ จงึเสด็จเขา้ไปหาทา่นพระองคลุมิาลถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดต้รัสถาม 

ทา่นพระองคลุมิาลวา่ “พระคณุเจา้ชือ่วา่องคลุมิาล ใชไ่หม” 

  ทา่นพระองคลุมิาลถวายพระพรวา่ “ใช ่มหาบพติร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “บดิาของพระคณุเจา้มโีคตรอยา่งไร มารดา 

ของพระคณุเจา้มโีคตรอยา่งไร” 

  ทา่นพระองคลุมิาลถวายพระพรวา่ “มหาบพติร บดิาชือ่คัคคะ มารดาชือ่ 

มันตาน”ี 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “ขอพระคณุเจา้คัคคมนัตานบีตุรจงอภริมยเ์ถดิ 

โยมจักท าความขวนขวายเพือ่ถวายจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย- 

เภสชับรขิารแดพ่ระคณุเจา้คัคคมันตานบีตุรเอง” 

  [๓๕๑] สมัยนัน้ ทา่นพระองคลุมิาลถอืการอยูป่่าเป็นวตัร ถอืการเทีย่ว 

บณิฑบาตเป็นวตัร ถอืผา้บังสกุลุเป็นวตัร ถอืไตรจวีรเป็นวตัร ครัง้นัน้ ทา่นพระ 

องคลุมิาลจงึถวายพระพรพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “อยา่เลย มหาบพติร ไตรจวีรของ 

อาตมภาพมคีรบแลว้” 

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้จงึประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคทรง 

ฝึกบคุคลทีใ่คร ๆ ฝึกไมไ่ด ้ทรงท าบคุคลทีใ่คร ๆ ท าใหส้งบไมไ่ดใ้หส้งบได ้ทรงท า 

บคุคลทีใ่คร ๆ ดับไมไ่ดใ้หด้ับได ้เพราะวา่หมอ่มฉันทัง้ทีม่อีาชญา มศีัสตราอยูพ่รอ้ม 

ก็ไมส่ามารถจะฝึกผูใ้ดได ้แตพ่ระผูม้พีระภาคไมม่อีาชญา ไมม่ศีัสตราเลย ยังฝึก 

ผูนั้น้ได ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ บัดนี ้หมอ่มฉันขอทลูลากลับ เพราะมกีจิ 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอมหาบพติรจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

พระองคลุมิาลโปรดหญงิมคีรรภ ์

  ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระองคลุมิาลครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีก าลังเทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับตรอกอยูใ่นกรงุสาวตัถี 

ไดเ้ห็นสตรคีนหนึง่มคีรรภแ์กใ่กลค้ลอด จงึคดิวา่ “สัตวทั์ง้หลายยอ่มเศรา้หมองหนอ 

สตัวทั์ง้หลายยอ่มเศรา้หมองหนอ” จากนัน้ ทา่นพระองคลุมิาลก็เทีย่วบณิฑบาตใน 

กรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เชา้วนันี ้ขา้พระองคค์รองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีก าลังเทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับ 

ตรอกอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีไดเ้ห็นสตรมีคีรรภแ์กใ่กลค้ลอดคนหนึง่ จงึคดิวา่ ‘สตัวทั์ง้หลาย 

ยอ่มเศรา้หมองหนอ สตัวทั์ง้หลายยอ่มเศรา้หมองหนอ’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “องคลุมิาล ถา้เชน่นัน้ เธอจงเขา้ไปหาสตรนัีน้ถงึ 

ทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นอ้งหญงิ ตัง้แตอ่าตมภาพเกดิมา ไมเ่คยรูว้า่จงใจปลง 

ชวีติสตัวเ์ลย ดว้ยสจัจวาจานี ้ขอความสวสัดจีงมแีกเ่ธอ ขอความสวสัดจีงมแีก ่

ทารกในครรภข์องเธอเถดิ” 

  ทา่นพระองคลุมิาลกราบทลูวา่ “ก็การพดูเชน่นัน้จักเป็นอันวา่ขา้พระองค ์

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่เ้ป็นแน่ เพราะขา้พระองคเ์คยจงใจปลงชวีติสตัวเ์สยีมากตอ่มาก 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “องคลุมิาล ถา้เชน่นัน้ เธอจงเขา้ไปหาสตรนัีน้ถงึ 

ทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นอ้งหญงิ ตัง้แตอ่าตมภาพเกดิมาโดยอรยิชาต ิไมเ่คยรูว้า่ 

จงใจปลงชวีติสตัวเ์ลย ดว้ยสจัจวาจานี ้ขอความสวัสดจีงมแีกเ่ธอ ขอความสวสัด ี

จงมแีกท่ารกในครรภข์องเธอเถดิ” 

  ทา่นพระองคลุมีาลทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาหญงินัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ได ้

กลา่ววา่ “นอ้งหญงิ ตัง้แตอ่าตมภาพเกดิมาโดยอรยิชาต ิไมเ่คยรูว้า่จงใจปลงชวีติ 

สตัวเ์ลย ดว้ยสจัจวาจานี ้ขอความสวสัดจีงมแีกเ่ธอ ขอความสวสัดจีงมแีกท่ารก 

ในครรภข์องเธอเถดิ” 

  ทันใดนัน้ ความสวสัดไีดม้แีกส่ตรนัีน้ ความสวสัดไีดม้แีกท่ารกในครรภข์องสตร ี

นัน้แลว้ 

พระองคลุมิาลบรรลอุรหตัตผล 

  ตอ่มา ทา่นพระองคลุมิาลหลกีออกไปอยูร่ปูเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ทา่นพระองคลุมิาล ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่บรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  [๓๕๒] ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระองคลุมิาลครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ กอ้นดนิทีบ่คุคลทัง้หลายขวา้งไปทางอืน่ก็มา 

ตกลงทีก่ายของทา่นพระองคลุมิาล ทอ่นไมท้ีบ่คุคลทัง้หลายขวา้งไปทางอืน่ก็มาตกลง 

ทีก่ายของทา่นพระองคลุมิาล กอ้นกรวดทีบ่คุคลทัง้หลายขวา้งไปทางอืน่ก็มาตกลง 

ทีก่ายของทา่นพระองคลุมิาล ทา่นพระองคลุมิาลมศีรีษะแตก เลอืดไหล บาตร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

ก็แตก ผา้สงัฆาฏก็ิขาด เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ พระผูม้พีระภาคได ้

ทอดพระเนตรเห็นทา่นพระองคลุมิาลก าลังเดนิมาแตไ่กล ไดต้รัสกับทา่นพระองคลุ-ิ 

มาลวา่ 

  “เธอจงอดกลัน้ไวเ้ถดิพราหมณ์ เธอจงอดกลัน้ไวเ้ถดิพราหมณ์ เธอไดเ้สวย 

วบิากกรรมซึง่เป็นเหตใุหเ้ธอหมกไหมอ้ยูใ่นนรกหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี 

ในปัจจบุันนีแ้ลว้๑” 

พระองคลุมิาลเปลง่อทุาน 

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระองคลุมิาลอยูใ่นทีส่งัด หลกีเรน้อยู ่เสวยวมิตุตสิขุแลว้ 

ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นเวลานัน้วา่ 

    “คนทีป่ระมาทมากอ่น ตอ่มาภายหลัง ไมป่ระมาท 

   เขายอ่มท าโลกนีใ้หส้วา่งไสวได ้

   ประดจุดวงจันทรท์ีพ่น้จากเมฆฉะนัน้ 

    คนทีท่ าบาปกรรมแลว้ปิดไวไ้ดด้ว้ยกศุล๒ 

   ยอ่มจะท าโลกนีใ้หส้วา่งไสวได ้

   ประดจุดวงจันทรท์ีพ่น้จากเมฆฉะนัน้ 

    เชน่เดยีวกันแล ภกิษุทีย่ังหนุ่มแน่น 

   ขวนขวายอยูใ่นพระพทุธศาสนา 

   ก็ยอ่มท าโลกนีใ้หส้วา่งไสวได ้

   ประดจุดวงจันทรท์ีพ่น้แลว้จากเมฆฉะนัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระด ารัสนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม (กรรมทีใ่หผ้ลในปัจจุบันคอืภพนี)้ เพราะ 

   เจตนาในปฐมชวนจติทีเ่ป็นกศุลหรอือกศุลในจติ ๗ ดวง ชือ่ว่า ทฏิฐเวทนยีกรรมซึง่ใหผ้ลในอัตภาพนี ้

   (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๖) 

๒ กศุล ในทีน่ีห้มายถงึกศุลในองคม์รรค ท าใหก้รรมนัน้หยดุใหผ้ล (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

    ขอศัตรทัูง้หลายของเราพงึฟังธรรมกถาเถดิ 

   ขอศัตรทัูง้หลายของเราจงขวนขวายในพระพทุธศาสนาเถดิ 

    ขอมนุษยทั์ง้หลายทีเ่ป็นศัตรขูองเรา 

   จงคบสตับรุษุผูช้วนใหย้ดึถอืธรรมเถดิ 

    ขอศัตรทัูง้หลายของเราจงไดรั้บความผอ่งแผว้คอืขนัต ิ

   และสรรเสรญิความไมโ่กรธ๑เถดิ 

   ขอจงฟังธรรมตามกาล๒และจงปฏบิัตติามธรรมนัน้เถดิ 

    ผูท้ีเ่ป็นศัตรนัูน้ไมค่วรเบยีดเบยีนเราหรอืใคร ๆ อืน่เลย 

   ขอใหบ้รรลคุวามสงบอยา่งยิง่๓ 

   แลว้รักษาคุม้ครองผูม้ตีัณหาและปราศจากตัณหา 

    คนทดน ้ายอ่มชกัน ้าไปได ้

   ชา่งศรยอ่มดดัศรใหต้รงได ้

   ชา่งถากยอ่มถากไมไ้ด ้ฉันใด 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มฝึกตนได ้ฉันนัน้ 

    คนบางพวกยอ่มฝึกสตัว ์ดว้ยอาชญาบา้ง 

   ดว้ยขอบา้ง ดว้ยแสบ้า้ง 

   เราเป็นผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาคผูค้งที่๔ 

   ผูไ้มม่อีาชญา ไมม่ศีัสตรา ฝึกแลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความไมโ่กรธ ในทีน่ีห้มายถงึความมเีมตตา (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๘) 

๒ ฟงัธรรมตามกาล หมายถงึฟังสาราณียธรรมกลา่วคอืสันตแิละเมตตาอยูท่กุขณะ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๘) 

๓ ความสงบอยา่งยิง่ ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๘) 

๔ ผูค้งที ่ในทีน่ีห้มายถงึความคงที ่๕ ประการ คอื (๑)ความคงทีใ่นอฏิฐารมณ์และอนฏิฐารมณ์ (๒) ความคงที ่

   เพราะคายอามสิคอืกาม (๓) ความคงทีเ่พราะสละกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (๔) ความคงทีเ่พราะขา้มพน้หว้ง 

   น ้าคอืกามเป็นตน้ (๕) ความคงทีเ่พราะถกูอา้งถงึตามความจรงิดว้ยคณุมศีลีเป็นตน้ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๘, 

   ม.ม.ฏกีา ๒/๓๕๒/๑๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๖. อังคลุมิาลสตูร 

    เมือ่กอ่นเรามชีือ่วา่อหงิสกะ แตย่ังเบยีดเบยีน(ผูอ้ ืน่)อยู ่

   วนันีเ้รามชีือ่ตรงความจรงิ เราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ แลว้ 

    เมือ่กอ่นเราเป็นโจรปรากฏชือ่องคลุมิาล 

   เรานัน้เมือ่ถกูกเิลสดจุหว้งน ้าใหญพั่ดไปมา 

   จงึไดถ้งึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ 

    เมือ่กอ่นเรามมีอืเป้ือนเลอืด ปรากฏชือ่วา่องคลุมิาล 

   ทา่นจงดกูารทีเ่ราถงึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ 

   เราถอนตัณหาอันจะน าไปสูภ่พไดแ้ลว้ 

    หลังจากท ากรรมอันเป็นเหตใุหถ้งึทคุตเิชน่นัน้ไวม้ากแลว้ 

   เราผูไ้ดรั้บวบิากกรรม๑นัน้แลว้ 

   จงึเป็นผูไ้มม่หีนีบ้รโิภค๒ 

    พวกชนพาลปัญญาทราม มัวแตป่ระมาท 

   สว่นปราชญทั์ง้หลายรักษาความไมป่ระมาท 

   เหมอืนรักษาทรัพยอ์ันประเสรฐิฉะนัน้ 

    พวกทา่นจงอยา่ประมาท อยา่คลกุคลใีนกาม 

   เพราะวา่ผูไ้มป่ระมาทเพง่อยูเ่ป็นนจิ 

   ยอ่มประสบสขุอันไพบลูย ์

    การทีเ่รามาสูพ่ระพทุธศาสนานีนั้น้ มาถกูทางแลว้ 

   ไมไ่รป้ระโยชน ์คดิไมผ่ดิแลว้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วบิากกรรม ในทีน่ีห้มายถงึมรรคเจตนา (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๘) 

๒ บรโิภค หมายถงึการบรโิภค ๔ อยา่ง คอื (๑) การบรโิภคของผูท้ศุลี ชือ่วา่เถยยบรโิภค บรโิภคอยา่งขโมย 

   (๒) การบรโิภคโดยไมพ่จิารณาของผูม้ศีลี ชือ่วา่อณิบรโิภค บรโิภคอยา่งเป็นหนี ้(๓) การบรโิภคของ 

   พระเสขะ ๗ จ าพวก ชือ่วา่ ทายัชชบรโิภค บรโิภคอยา่งทายาท (๔) การบรโิภคของพระขณีาสพ ชือ่วา่ 

   สามบิรโิภค บรโิภคอยา่งเป็นเจา้ของ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

   ในบรรดาธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงจ าแนกไวด้แีลว้ 

   เราไดเ้ขา้ถงึธรรมอันประเสรฐิสดุ๑แลว้ 

    การทีเ่ราไดเ้ขา้ถงึธรรมอันประเสรฐิสดุนีนั้น้ 

   เขา้ถงึอยา่งถกูตอ้ง ไมไ่รป้ระโยชน์ 

   คดิไมผ่ดิแลว้ วชิชา ๓๒ เราก็บรรลแุลว้ 

   ค าสอนของพระพทุธเจา้เราก็ท าตามแลว้๓” ดังนีแ้ล 

องคลุมิาลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปิยชาตกิสูตร 

วา่ดว้ยทกุขเ์กดิจากสิง่เป็นทีร่กั 

ลกูชายคนเดยีวของคหบดตีาย 

  [๓๕๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ลกูชายคนเดยีวซึง่เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของ 

คหบดคีนหนึง่เสยีชวีติลง เพราะการเสยีชวีติของลกูชายคนเดยีวนัน้ การงานก็ไม ่

เป็นอันท า อาหารก็ไมเ่ป็นอันกนิ คหบดนัีน้ไดไ้ปยงัป่าชา้ คร ่าครวญถงึลกูชายวา่ 

“ลกูโทน เจา้อยูท่ีไ่หน ลกูโทน เจา้อยูท่ีไ่หน” 

  จากนัน้ คหบดนัีน้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับคหบดนัีน้วา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมอนัประเสรฐิสดุ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/๒๔๙) 

๒ วชิชา ๓ ในทีน่ีห้มายถงึ (๑) ปุพเพนวิาสานุสสตญิาณ การระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ(๒) ทพิพจักข ุ

   การไดท้พิยจักษุ (๓) อาสวักขยปัญญา การมปัีญญาเครือ่งท าลายอาสวะกเิลสใหส้ิน้ไป (ม.ม.อ. ๒/๓๕๒/ 

   ๒๔๙) 

๓ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๘๗๑-๘๘๖/๔๘๓-๔๘๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  “คหบด ีใจของทา่นไมม่อีนิทรยี์๑ไวย้ดึเหนีย่ว อนิทรยี(์รา่งกาย) ของทา่นก็ 

หมองคล ้าไป” 

  คหบดนัีน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ท าไม อนิทรยีข์องขา้พระองค ์

จะไมห่มองคล ้าไปเลา่ เพราะลกูชายคนเดยีวซึง่เป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของขา้พระองค ์

ไดเ้สยีชวีติลง เพราะการเสยีชวีติของลกูชายคนเดยีวนัน้ การงานก็ไมเ่ป็นอันท า 

อาหารก็ไมเ่ป็นอันกนิ ขา้พระองคไ์ปป่าชา้ คร ่าครวญถงึลกูชายนัน้วา่ ‘ลกูโทน 

เจา้อยูท่ีไ่หน ลกูโทน เจา้อยูท่ีไ่หน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ีขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ี

เพราะวา่ โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) 

โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่ก” 

  คหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส เกดิจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่กนัน้ จักเป็นอยา่งนัน้ไป 

ไดอ้ยา่งไร แทจ้รงิ ความยนิดแีละโสมนัส(ความดใีจ) เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กตา่งหาก” 

  จากนัน้ คหบดไีมย่นิดไีมค่ัดคา้นพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจากทีน่ั่ง 

แลว้จากไป 

  [๓๕๔] สมัยนัน้ นักเลงสะกาเป็นอันมากเลน่สะกากันอยูใ่นทีไ่มไ่กลจาก 

พระผูม้พีระภาค ขณะนัน้เอง คหบดนัีน้เขา้ไปหานักเลงสะกาเหลา่นัน้แลว้เลา่เรือ่ง 

ใหฟั้งวา่ 

  “พอ่มหาจ าเรญิ ขอโอกาส ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทพระสมณโคดมแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระสมณโคดมไดต้รัสกับขา้พเจา้ 

วา่ ‘คหบด ีใจของทา่นไมม่อีนิทรยีไ์วย้ดึเหนีย่ว อนิทรยีข์องทา่นก็หมองคล ้าไป’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึสภาวธรรมทัง้หลายทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางใจ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๓/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  เมือ่พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พเจา้ไดก้ราบทลูพระสมณโคดมวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ท าไมอนิทรยีข์องขา้พระองคจ์ะไมห่มองคล ้าไปเลา่ เพราะลกูชาย 

คนเดยีวซึง่เป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของขา้พระองคไ์ดเ้สยีชวีติลง เพราะการเสยีชวีติ 

ของลกูชายคนเดยีวนัน้ การงานก็ไมเ่ป็นอันท า อาหารก็ไมเ่ป็นอันกนิ ขา้พระองคไ์ป 

ป่าชา้คร ่าครวญถงึลกูชายนัน้วา่ ‘ลกูโทน เจา้อยูท่ีไ่หน ลกูโทน เจา้อยูท่ีไ่หน’ 

  พระสมณโคดมไดต้รัสวา่ ‘ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ีขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ี

เพราะวา่โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจาก 

สิง่อันเป็นทีรั่ก’ 

  ขา้พเจา้ไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส เกดิจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่กนัน้ จักเป็นอยา่งนัน้ไป 

ไดอ้ยา่งไร ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แทจ้รงิ ความยนิดแีละโสมนัส เกดิจากสิง่อนัเป็น 

ทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่กนัน้ตา่งหาก’ 

  พอ่มหาจ าเรญิ จากนัน้ ขา้พเจา้ไมย่นิดไีมค่ัดคา้นพระภาษิตของพระสมณโคดม 

ลกุจากทีน่ั่งแลว้จากมา” 

  นักเลงสะกาเหลา่นัน้ไดพ้ดูเสรมิวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ีขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ คหบด ีเพราะความยนิดแีละโสมนัส ยอ่มเกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจาก 

สิง่อันเป็นทีรั่ก” 

  ขณะนัน้ คหบดนัีน้คดิวา่ “ความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสะกา” 

แลว้จากไป ตอ่มา เรือ่งทีพ่ดูกันนี ้ไดแ้พรเ่ขา้ไปถงึพระราชวงัโดยล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

 

ทกุขย์อ่มเกดิจากของอนัเป็นทีร่กั 

  [๓๕๕] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล ไดรั้บสัง่เรยีกพระนางมัลลกิาเทวมีา 

ตรัสวา่ “มัลลกิา ค าวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อัน 

เป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่ก’ พระสมณโคดมของเธอตรัสไวห้รอื” 

  พระนางมัลลกิาเทวกีราบทลูวา่ “ขา้แตม่หาราช ถา้พระด ารัสนัน้พระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวจ้รงิ พระด ารัสนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ เพคะ” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “พระนางมัลลกิานีค้ลอ้ยตามพระด ารัสทีพ่ระ- 

สมณโคดมตรัสเทา่นัน้วา่ ‘ขา้แตม่หาราช ถา้พระด ารัสนัน้พระผูม้พีระภาคตรัสไวจ้รงิ 

พระด ารัสนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้’ ศษิยค์ลอ้ยตามค าทีอ่าจารยก์ลา่ววา่ ‘ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ทา่นอาจารย ์ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ทา่นอาจารย’์ ฉันใด เธอก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน คลอ้ยตามพระด ารัสทีพ่ระสมณโคดมตรัสเทา่นัน้วา่ ‘ขา้แตม่หาราช 

ถา้พระด ารัสนัน้พระผูม้พีระภาคตรัสไวจ้รงิ พระด ารัสนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้’ มัลลกิา 

เธอจงหลบหนา้ไปใหพ้น้ จงพนิาศเสยี” 

  ล าดับนัน้ พระนางมัลลกิาเทวรัีบสัง่เรยีกพราหมณ์ชือ่นาฬชิงัฆะมาตรัสวา่ 

“มาเถดิ ทา่นพราหมณ์ ท่านจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระยคุลบาททัง้สองของพระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ แลว้ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความม ี

พระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ ตามค า 

ของฉันวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระนางมัลลกิาเทวขีอถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และทา่นจงทลูถามอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระด ารัสนีว้า่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่ก’ พระผูม้พีระภาคตรัสจรงิหรอื’ เธอ 

ควรจ าพระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสใหด้แีลว้มาบอกฉัน ธรรมดาพระตถาคตทัง้หลาย 

ยอ่มตรัสไมผ่ดิพลาดแน่” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  นาฬชิงัฆพราหมณ์รับพระราชเสาวนยีแ์ลว้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระนางมัลลกิาเทวขีอถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของทา่นพระโคดมดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ แลว้รับสัง่ทลูถามอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระด ารัสนีว้า่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทนมัส และอปุายาส 

เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่ก’ พระผูม้พีระภาคตรัสไวจ้รงิหรอื” 

  [๓๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ พราหมณ์ ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ พราหมณ์ เพราะวา่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่ก การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส เกดิจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึ 

ทราบโดยอธบิายนี ้

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล มารดาของหญงิคนหนึง่ไดต้ายไป 

เพราะความตายของมารดานัน้ หญงินัน้จงึเป็นบา้ มจีติเลือ่นลอย เขา้สูถ่นนทกุถนน 

เขา้สูต่รอกทกุตรอกแลว้ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไดพ้บมารดาของฉันบา้งไหม 

พวกทา่นไดพ้บมารดาของฉันบา้งไหม’ 

  การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยอธบิายนี้ 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล บดิาของหญงิคนหนึง่ไดต้ายไป ... พี่ชาย 

นอ้งชาย ... พีส่าวนอ้งสาว ... บตุร ... ธดิา ... สามขีองหญงิคนหนึง่ไดต้ายไป 

เพราะความตายของสามนัีน้ หญงินัน้จงึเป็นบา้ มจีติเลือ่นลอย เขา้สูถ่นนทกุถนน 

เขา้สูต่รอกทกุตรอกแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไดพ้บสามขีองฉันบา้งไหม พวกทา่น 

ไดพ้บสามขีองฉันบา้งไหม’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยอธบิายนี้ 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล มารดาของชายคนหนึง่ตายไป เพราะ 

ความตายของมารดานัน้ ชายคนนัน้จงึเป็นบา้ มจีติเลือ่นลอย เขา้สูถ่นนทกุถนน 

เขา้สูต่รอกทกุตรอกแลว้ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไดพ้บมารดาของขา้พเจา้บา้งไหม 

พวกทา่นไดพ้บมารดาของขา้พเจา้บา้งไหม’ 

  การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยอธบิายนี้ 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล บดิาของชายคนหนึง่ตายไป... พีช่ายนอ้ง 

ชาย... พีส่าวนอ้งสาว... บตุร... ธดิา... ภรรยาของชายคนหนึง่ตายไป เพราะความ 

ตายของภรรยานัน้ ชายคนนัน้จงึเป็นบา้ มจีติเลือ่นลอย เขา้สูถ่นนทกุถนน เขา้สู ่

ตรอกทกุตรอก แลว้ไดก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘พวกทา่นไดพ้บภรรยาของขา้พเจา้บา้งไหม 

พวกทา่นไดพ้บภรรยาของขา้พเจา้บา้งไหม’ 

  การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยอธบิายนี้ 

  พราหมณ์ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล หญงิคนหนึง่ไดไ้ปยังตระกลู 

ของญาต ิพวกญาตขิองหญงินัน้ ตอ้งการจะพรากสามขีองนางแลว้ยกนางใหแ้กช่ายอืน่ 

แตห่ญงินัน้ไมป่รารถนาชายคนนัน้ ตอ่มา หญงินัน้ไดบ้อกสามวีา่ ‘พี ่พวกญาตขิอง 

ดฉัินตอ้งการจะพรากทา่นแลว้ยกดฉัินใหแ้กช่ายอืน่ แตด่ฉัินไมป่รารถนาชายคนนัน้’ 

ตอ่จากนัน้ สามไีดฟั้นภรรยาขาดสองทอ่นแลว้จงึฆา่ตัวตายตาม ดว้ยคดิวา่ ‘เราทัง้สอง 

จะไมพ่รากจากกัน’ 

  การทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีา 

จากสิง่อันเป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยอธบิายนีเ้ถดิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  [๓๕๗] ครัง้นัน้ นาฬชิงัฆพราหมณ์ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

แลว้ลกุจากทีน่ั่งไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระนางมัลลกิาเทวถีงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูถงึเรือ่งการ 

สนทนาปราศรัยกับพระผูม้พีระภาคทัง้หมดแกพ่ระนางมัลลกิาเทว ีล าดับนัน้ พระนาง 

มัลลกิาเทวไีดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลถงึทีป่ระทับแลว้ ไดท้ลูถามพระเจา้ 

ปเสนทโิกศลวา่ 

  “ขา้แตม่หาราช ทลูกระหมอ่มเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระกมุาร ี

พระนามวา่วชริ ีเป็นทีรั่กของทลูกระหมอ่มใชไ่หม เพคะ” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสตอบวา่ “ใชแ่ลว้ มัลลกิา วชริกีมุารเีป็นทีรั่กของเรา” 

  “ทลูกระหมอ่มเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะวชริกีมุารตีอ้งมอีันแปร 

ผันเป็นอยา่งอืน่ไป๑ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส จะพงึเกดิขึน้แกท่ลู 

กระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ” 

  “มัลลกิา เพราะวชริกีมุารแีปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป แมช้วีติของเราก็ตอ้งแปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ไปดว้ย ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจักไมเ่กดิขึน้ 

แกเ่ราเลา่” 

  “ขอ้นีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงมุง่หมาย จงึตรัสวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่ 

อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก’ เพคะ 

  ทลูกระหมอ่มเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระนางวาสภขตัตยิาเป็นทีรั่ก 

ของทลูกระหมอ่มใชไ่หมเพคะ” 

  “ใชแ่ลว้ มัลลกิา พระนางวาสภขตัตยิาเป็นทีรั่กของเรา” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แปรผนัเป็นอยา่งอืน่ไป ในทีน่ีห้มายถงึความตาย หรอืการหนตีามไปกับใคร ๆ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๗/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  “ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะพระนางวาสภ- 

ขตัตยิาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจะพงึเกดิ 

ขึน้แกท่ลูกระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ” 

  “มัลลกิา เพราะพระนางวาสภขตัตยิาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป แมช้วีติของเรา 

ก็ตอ้งแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไปดว้ย ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จักไมเ่กดิขึน้แกเ่ราเลา่” 

  “ขอ้นีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงมุง่หมาย จงึตรัสวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อัน 

เป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อันเป็นทีรั่ก’ เพคะ 

  ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เสนาบดชีือ่วทิฑูภะเป็นทีรั่ก 

ของทลูกระหมอ่มใชไ่หมเพคะ” 

  “ใชแ่ลว้ มัลลกิา เสนาบดชีือ่วทิฑูภะเป็นทีรั่กของเรา” 

  “ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะเสนาบดชีือ่ 

วทิฑูภะแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจะพงึเกดิ 

ขึน้แกท่ลูกระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ” 

  “มัลลกิา เพราะเสนาบดชีือ่วทิฑูภะ แปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป แมช้วีติของเรา 

ก็ตอ้งแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไปดว้ย ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จักไมเ่กดิขึน้แกเ่ราเลา่” 

  “ขอ้นีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงมุง่หมาย จงึตรัสวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่ 

อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก’ เพคะ 

  ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หมอ่มฉันเป็นทีรั่กของ 

ทลูกระหมอ่มใชไ่หม เพคะ” 

  “ใชแ่ลว้ มัลลกิา เธอเป็นทีรั่กของเรา” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๗. ปิยชาตกิสตูร 

  “ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะหมอ่มฉันแปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ไป โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส จะพงึเกดิขึน้แก่ 

ทลูกระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ” 

  “มัลลกิา เพราะเธอแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป แมช้วีติของเราก็ตอ้งแปรผันเป็น 

อยา่งอืน่ไปดว้ย ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจักไมเ่กดิขึน้ 

แกเ่ราเลา่” 

  “ขอ้นีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงมุง่หมาย จงึตรัสวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่ 

อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่อนัเป็นทีรั่ก’ เพคะ 

  ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แควน้กาสแีละแควน้โกศล 

เป็นทีรั่กของทลูกระหมอ่มใชไ่หม เพคะ” 

  “ใชแ่ลว้ มัลลกิา แควน้กาสแีละแควน้โกศลเป็นทีรั่กของเรา เพราะอานุภาพ 

แหง่แควน้กาสแีละแควน้โกศล เราจงึใชส้อยแกน่จันทนท์ีเ่กดิจากแควน้กาส ีไดทั้ด 

ทรงดอกไม ้ของหอม และเครือ่งลบูไล”้ 

  “ทลูกระหมอ่มทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะแควน้กาสแีละ 

แควน้โกศลแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป๑ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จะพงึเกดิขึน้แกท่ลูกระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ” 

  “มัลลกิา เพราะแควน้กาสแีละแควน้โกศลแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไป แมช้วีติ 

ของเราก็ตอ้งแปรผันเป็นอยา่งอืน่ไปดว้ย ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาสจักไมเ่กดิขึน้แกเ่ราเลา่” 

  พระนางมัลลกิาเทวกีราบทลูวา่ “ขา้แตม่หาราช ขอ้นีแ้ลทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงมุง่หมาย จงึตรัสวา่ 

‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เกดิจากสิง่อันเป็นทีรั่ก มมีาจากสิง่ 

อันเป็นทีรั่ก เพคะ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ แปรผนัเป็นอยา่งอืน่ไป ในทีน่ีห้มายถงึการทอดทิง้หรอืการตกไปในเงือ้มมอืของพระราชาฝ่ายตรงกันขา้ม 

   (ม.ม.อ. ๒/๓๕๗/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “มัลลกิา น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้จะทรงเห็นชดั แทงตลอดดว้ยพระปัญญาแลว้ มาเถดิ มัลลกิา 

ชว่ยลา้งมอืใหท้เีถดิ” 

  จากนัน้พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงลกุขึน้จากทีป่ระทับ ทรงหม่พระภษูาเฉวยีงบา่ 

ประนมพระหัตถไ์ปทางทศิทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้ ทรงเปลง่อทุาน ๓ ครัง้วา่ 

  “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” ดังนีแ้ล 

ปิยชาตกิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. พาหติกิสตูร 

วา่ดว้ยการถวายผา้พาหติกิา 

พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงสนทนาธรรมกบัพระอานนท ์

  [๓๕๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถแีลว้ กลับจาก 

บณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ ไดเ้ขา้ไปยังบพุพารามปราสาทของนาง 

วสิาขามคิารมาตาเพือ่พักกลางวนั 

  สมัยนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จขึน้ชา้งเอกบณุฑรกิ ออกจากกรงุสาวตัถแีต ่

ยังวนั ทอดพระเนตรเห็นทา่นพระอานนทก์ าลังเดนิมาแตไ่กล ไดรั้บสัง่เรยีกอ ามาตย ์

ชือ่สริวิฑัฒม์าตรัสวา่ “สริวิฑัฒเ์พือ่นรัก น่ันพระคณุเจา้อานนท ์ใชห่รอืไม”่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  สริวิฑัฒม์หาอ ามาตยก์ราบทลูวา่ “ใช ่พระเจา้ขา้ น่ันพระคณุเจา้อานนท”์ 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่เรยีกชายคนหนึง่มาตรัสวา่ “มาเถดิ 

พอ่ยอดชาย เธอจงเขา้ไปหาพระคณุเจา้อานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้กราบเทา้ทัง้สองของ 

พระคณุเจา้อานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้ ตามค าของเราวา่ ‘พระคณุเจา้ พระเจา้ปเสนทโิกศล 

ทรงกราบเทา้ทัง้สองของพระคณุเจา้อานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้’ และจงเรยีนทา่น 

อยา่งนีว้า่ ‘พระคณุเจา้ ไดย้นิวา่ ถา้พระคณุเจา้อานนทไ์มม่กีจิรบีดว่นอะไร 

ขอพระคณุเจา้อานนทจ์งอาศัยความอนุเคราะหร์ออยูส่กัครูห่นึง่เถดิ” 

  ชายคนนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ จงึเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู่ 

กราบทา่นพระอานนทแ์ลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบเรยีนทา่นพระอานนทว์า่ 

  “พระคณุเจา้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงกราบเทา้ทัง้สองของพระคณุเจา้อานนท ์

ดว้ยพระเศยีรเกลา้ และรับสัง่มาอยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ถา้พระคณุเจา้อานนทไ์มม่กีจิ 

รบีดว่นอะไร ขอพระคณุเจา้อานนทจ์งอาศัยความอนุเคราะหร์ออยูส่กัครูห่นึง่เถดิ” 

  ทา่นพระอานนทรั์บนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล 

เสด็จไปจนสดุทางทีช่า้งทรงจะไปไดแ้ลว้ลงจากชา้งทรง เสด็จพระราชด าเนนิไปดว้ย 

พระบาท เขา้ไปหาท่านพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ทรงกราบแลว้ประทับยนื ณ ทีส่มควร 

ไดต้รัสกับทา่นพระอานนทว์า่ “พระคณุเจา้ ถา้พระคณุเจา้อานนทไ์มม่กีจิรบีดว่น 

อะไร ขอโอกาสเถดิ ขอพระคณุเจา้อานนทจ์งอาศัยความอนุเคราะหไ์ปยังฝ่ังแมน่ ้า 

อจริวดเีถดิ” 

  ทา่นพระอานนทรั์บนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

สมาจาร ๓ 

  [๓๕๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ขา้ไปยังฝ่ังแมน่ ้าอจริวดแีลว้น่ังบน 

อาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จไป 

จนสดุทางทีช่า้งทรงจะไปไดแ้ลว้ลงจากชา้งทรง เสด็จพระราชด าเนนิไปดว้ยพระบาท 

เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ทรงกราบแลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดต้รัส 

กับทา่นพระอานนทว์า่ “พระคณุเจา้ ขอพระคณุเจา้อานนทจ์งน่ังบนเครือ่งลาดไม ้

นีเ้ถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  ทา่นพระอานนทท์ลูวา่ “อยา่เลย มหาบพติร เชญิพระองคป์ระทับน่ังเถดิ 

อาตมภาพน่ังบนอาสนะของอาตมภาพอยูแ่ลว้” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึประทับน่ังบนทีป่ระทับทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามทา่น 

พระอานนทว์า่ “พระคณุเจา้อานนท ์พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงประพฤต ิ

กายสมาจาร(ความประพฤตทิางกาย) ทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ พงึตเิตยีน 

บา้งหรอืหนอ” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ไมท่รงประพฤตกิายสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้พงึตเิตยีนเลย ขอถวาย 

พระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ทรงประพฤตวิจสีมาจาร(ความประพฤตทิางวาจา) ฯลฯ มโนสมาจาร(ความประพฤต ิ

ทางใจ) ทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ พงึตเิตยีนบา้งหรอืหนอ” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ไมท่รงประพฤตมิโนสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้พงึตเิตยีนเลย ขอถวาย 

พระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “พระคณุเจา้ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ขอ้ความทีพ่วกโยมไมส่ามารถท าใหบ้รบิรูณ์ดว้ยการตัง้ปัญหา พระคณุเจา้อานนท ์

ท าใหบ้รบิรูณ์ไดด้ว้ยการแกปั้ญหา ชนเหลา่ใดเป็นคนพาล ไมฉ่ลาด ไมใ่ครค่รวญ 

ไมพ่จิารณาแลว้ยังกลา่วคณุหรอืโทษของชนเหลา่อืน่ได ้พวกโยมไมย่ดึถอืการกลา่ว 

คณุหรอืโทษของชนเหลา่นัน้ โดยความเป็นสาระ 

  พระคณุเจา้ สว่นชนเหลา่ใดเป็นบัณฑติ เป็นผูฉ้ลาดเฉียบแหลม มปัีญญา 

ใครค่รวญพจิารณาแลว้ กลา่วคณุหรอืโทษของชนเหลา่อืน่ พวกโยมยอ่มยดึถอืการ 

กลา่วคณุหรอืโทษของชนเหลา่นัน้โดยความเป็นสาระ 

  [๓๖๐] กายสมาจารทีส่มณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้ พงึตเิตยีน เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร กายสมาจารทีเ่ป็นอกศุลเป็น 

กายสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ พงึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีเ่ป็นอกศุล เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีม่โีทษ เป็นกายสมาจารทีเ่ป็นอกศุล ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีม่โีทษ เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นกายสมาจารทีม่โีทษ ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน๑ เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นกายสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน ขอถวาย 

พระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารใด ยอ่มเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง อกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเจรญิแกก่ายสมาจารนัน้ 

กศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเสือ่ม(จากายสมาจารนัน้) กายสมาจารเห็นปานนี ้สมณพราหมณ์ 

ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ พงึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ วจสีมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

พงึตเิตยีน เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีเ่ป็นอกศุล เป็นมโนสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

พงึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีเ่ป็นอกศุล เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีม่โีทษ เป็นมโนสมาจารทีเ่ป็นอกศุล ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีม่โีทษ เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นมโนสมาจารทีม่โีทษ ขอถวายพระพร” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามเบยีดเบยีน ในทีน่ีห้มายถงึมทีกุข ์(ม.ม.อ. ๒/๓๖๐/๒๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นมโนสมาจารทีม่คีวามเบยีดเบยีน ขอถวาย 

พระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารใดยอ่มเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง อกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเจรญิแกม่โนสมาจารนัน้ 

กศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเสือ่ม มโนสมาจารเห็นปานนี ้สมณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

พงึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ทรงสรรเสรญิการละอกศุลธรรมทกุอยา่งหรอื” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร พระตถาคตทรงละอกศุลธรรม 

ไดท้กุอยา่ง ทรงประกอบดว้ยกศุลธรรม ขอถวายพระพร” 

  [๓๖๑] พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีส่มณ- 

พราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ ไมพ่งึตเิตยีน เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร กายสมาจารทีเ่ป็นกศุลเป็น 

กายสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ ไมพ่งึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีเ่ป็นกศุล เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีไ่มม่โีทษ เป็นกายสมาจารทีเ่ป็นกศุล ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีไ่มม่โีทษ เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นกายสมาจารทีไ่มม่โีทษ ขอถวาย 

พระพร” 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารทีม่สีขุเป็นวบิาก เป็นกายสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ขอถวาย 

พระพร” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

  “พระคณุเจา้ กายสมาจารทีม่สีขุเป็นวบิาก เป็นอยา่งไร” 

  “กายสมาจารใดยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่บยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่ไมเ่บยีดเบยีนผู ้

อืน่บา้ง เพือ่ไมเ่บยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง อกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเสือ่มจาก 

กายสมาจารนัน้ กศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเจรญิ(แกก่ายสมาจารนัน้) กายสมาจาร 

เห็นปานนี ้สมณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ ไมพ่งึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ วจสีมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

ไมพ่งึตเิตยีน เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีเ่ป็นกศุล เป็นมโนสมาจารทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

ไมพ่งึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีเ่ป็นกศุล เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีไ่มม่โีทษ เป็นมโนสมาจารทีเ่ป็นกศุล ขอถวายพระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีไ่มม่โีทษ เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นมโนสมาจารทีไ่มม่โีทษ ขอถวาย 

พระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารทีม่สีขุเป็นวบิาก เป็นมโนสมาจารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ขอถวาย 

พระพร” 

  “พระคณุเจา้ มโนสมาจารทีม่สีขุเป็นวบิาก เป็นอยา่งไร” 

  “มโนสมาจารใดยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่บยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่ไมเ่บยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง อกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเสือ่มจากมโนสมาจารนัน้ 

กศุลธรรมทัง้หลายยอ่มเจรญิ มโนสมาจารเห็นปานนี ้สมณพราหมณ์ทัง้หลายผูรู้แ้จง้ 

ไมพ่งึตเิตยีน ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ทรงสรรเสรญิการเขา้ถงึกศุลธรรมทกุอยา่งหรอื” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร พระตถาคตทรงละอกศุลธรรม 

ไดท้กุอยา่ง ทรงประกอบดว้ยกศุลธรรม ขอถวายพระพร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๘. พาหติกิสตูร 

 

พระเจา้ปเสนทโิกศลถวายผา้พาหติกิา 

  [๓๖๒] พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “พระคณุเจา้ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ พระคณุเจา้อานนทก์ลา่วภาษิตนีด้เีหลอืเกนิ พวกโยมมใีจชืน่ชมยนิดดีว้ย 

ภาษิตของพระคณุเจา้อานนทน์ี ้พวกโยมมใีจชืน่ชมยนิดดีว้ยภาษิตของพระคณุเจา้ 

อานนทอ์ยา่งนี ้ถา้ชา้งแกว้สมควรแกพ่ระคณุเจา้อานนท ์แมช้า้งแกว้พวกโยม 

ก็สมควรถวายแกพ่ระคณุเจา้อานนท ์ถา้มา้แกว้สมควรแกพ่ระคณุเจา้อานนท ์

แมม้า้แกว้พวกโยมก็สมควรถวายแกพ่ระคณุเจา้อานนท ์ถา้บา้นสว่ยสมควรแก ่

พระคณุเจา้อานนท ์แมบ้า้นสว่ยพวกโยมก็สมควรถวายแกพ่ระคณุเจา้อานนท’์ แตพ่วก 

โยมรูอ้ยูว่า่ ‘น่ันไมส่มควรแกพ่ระคณุเจา้อานนทเ์ลย’ 

  พระคณุเจา้ ผา้พาหติกิา๑ผนืนีย้าว ๑๖ ศอกถว้น กวา้ง ๘ ศอกถว้น 

พระเจา้แผน่ดนิมคธพระนามวา่อชาตศัตรเูวเทหบิตุร ทรงใสใ่นคันฉัตรสง่มาประทาน 

แกโ่ยม ขอพระคณุเจา้อานนทโ์ปรดอนุเคราะหรั์บผา้พาหติกิาไวเ้ถดิ” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “อยา่เลย มหาบพติร ไตรจวีรของอาตมภาพ 

มคีรบแลว้ ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “พระคณุเจา้ แมน่ ้าอจริวดนีี ้พระคณุเจา้อานนท ์

และพวกโยมเห็นแลว้ มหาเมฆยังฝนใหต้กบนภเูขา ภายหลังแมน่ ้าอจริวดนีีย้อ่ม 

ไหลเออ่ลน้ฝ่ังทัง้สอง ฉันใด ทา่นพระอานนทก็์ฉันนัน้เหมอืนกัน จักท าไตรจวีรของ 

ตนดว้ยผา้พาหติกิานี ้และจักแบง่ไตรจวีรเกา่กับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย เมือ่เป็น 

อยา่งนี ้ทักษิณาของพวกโยมนี ้คงจักแผไ่ปดจุแมน่ ้าเออ่ลน้ฝ่ัง พระคณุเจา้ 

ขอพระคณุเจา้อานนทโ์ปรดรับผา้พาหติกิาเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทรั์บผา้พาหติกิาแลว้ ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดต้รัสกบั 

ทา่นพระอานนทว์า่ “พระคณุเจา้ เอาเถดิ บัดนี ้พวกโยมขอลากลับ เพราะมกีจิ 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผา้พาหติกิา หมายถงึผา้ทีท่อมาจากตา่งแควน้ (ม.ม.อ. ๒/๓๖๒/๒๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติร ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลา 

ทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ตอ่จากนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระอานนทแ์ลว้ 

เสด็จลกุขึน้จากทีป่ระทับ กราบทา่นพระอานนท ์ทรงกระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

  [๓๖๓] ครัง้นัน้ เมือ่พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จจากไปไมน่าน ทา่นพระอานนท์ 

ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

ถงึเรือ่งการสนทนาปราศรัยกับพระเจา้ปเสนทโิกศลทัง้หมดแดพ่ระผูม้พีระภาค และได ้

ถวายผา้พาหติกิานัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เป็นลาภของพระเจา้ปเสนทโิกศล พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงไดด้แีลว้ ทีท่า้วเธอไดท้รง 

พบอานนท ์และไดป้ระทับน่ังใกลอ้านนท”์ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมยนิดพีระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พาหติกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธมัมเจตยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเจดยี ์

  [๓๖๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของพวกเจา้ศากยะชือ่เมทฬปุะ 

แควน้สกักะ สมัยนัน้แล พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จไปนคิมชือ่นครกะดว้ยพระราช- 

กรณียกจิบางอยา่ง ล าดับนัน้ ทา้วเธอรับสัง่กับเสนาบดชีือ่ทฆีการายนะวา่ “การายนะ 

เพือ่นรัก ทา่นจงจัดยานพาหนะคันงาม ๆ เตรยีมไว ้เราจะไปดสูถานทีอ่ันรืน่รมย ์

ในอทุยานหลวง” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  ทฆีการายนเสนาบดทีลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ใหจั้ดยานพาหนะคันงาม ๆ 

หลายคันไว ้แลว้กราบทลูแดพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “ขอเดชะ ขา้พระองคจั์ดยาน 

พาหนะคันงาม ๆ หลายคันไวเ้พือ่พระองคแ์ลว้ ขอพระองคท์รงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ พระเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงขึน้ยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนคิม 

ชือ่นครกะ พรอ้มกับยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จ ดว้ยราชานุภาพอยา่งยิง่ใหญ ่

เสด็จไปยังอทุยานอันน่ารืน่รมย ์จนสดุทางทีย่านพาหนะจะไปไดแ้ลว้ลงจากยาน 

เสด็จพระราชด าเนนิดว้ยพระบาทเขา้ไปยังอทุยาน ทา้วเธอพระราชด าเนนิพักผอ่น 

ไปมาในอทุยาน ไดท้อดพระเนตรเห็นหมูไ่มล้ว้นน่ารม่รืน่ ชวนใหเ้กดิความเพลนิใจ 

มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถาน 

ทีท่ าการลับของมนุษย ์สมควรเป็นทีห่ลกีเรน้ ครัน้เห็นแลว้ทรงเกดิพระปีตปิรารภ 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “หมูไ่มเ้หลา่นีล้ว้นน่ารม่รืน่ ชวนใหเ้กดิความเพลนิใจ มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึ 

นอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับของมนุษย ์

สมควรเป็นทีห่ลกีเรน้ เป็นเหมอืนสถานทีท่ีเ่ราเคยเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้มากอ่น” 

  [๓๖๕] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่เรยีกทฆีการายนเสนาบดมีาตรัสวา่ 

“การายนะเพือ่นรัก หมูไ่มเ้หลา่นีล้ว้นน่ารม่รืน่ ชวนใหเ้กดิความเพลนิใจ มเีสยีงนอ้ย 

มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานทีท่ าการลับ 

ของมนุษย ์สมควรเป็นทีห่ลกีเรน้ เป็นเหมอืนสถานทีท่ีเ่ราเคยเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้มากอ่น 

  การายนะเพือ่นรัก บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ประทับอยู ่ณ ทีไ่หน” 

  ทฆีการายนเสนาบดกีราบทลูวา่ “บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ประทับอยูท่ีน่คิมของพวกเจา้ศากยะชือ่เมทฬปุะ พระเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสถามวา่ “การายนะเพือ่นรัก นคิมของพวกเจา้ศากยะ 

ชือ่เมทฬปุะ อยูห่า่งจากนคิมชือ่นครกะเทา่ไร” 

  ทฆีการายนเสนาบดทีลูตอบวา่ “ไมไ่กลนัก ระยะทางประมาณ ๓ โยชน์ 

อาจเสด็จไปถงึไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาไมถ่งึวนั พระเจา้ขา้” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “การายนะเพือ่นรัก ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงจัดยาน 

พาหนะคันงาม ๆ หลายคันไว ้เราจักไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้” 

  ทฆีการายนเสนาบดทีลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้สัง่ใหจั้ดยานพาหนะคันงาม ๆ 

หลายคันไว ้แลว้กราบทลูพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “ขอเดชะ ขา้พระองคจั์ดยาน 

พาหนะคันงาม ๆ หลายคันไวแ้ลว้ พระเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงขึน้ยานพาหนะคันงาม เสด็จออกจากนคิม 

ชือ่นครกะ พรอ้มกับยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จ ถงึนคิมของพวกเจา้ศากยะ 

ชือ่เมทฬปุะโดยใชเ้วลาไมถ่งึวนั เสด็จไปยังอารามจนสดุทางทีย่านพาหนะจะไปไดแ้ลว้ 

ลงจากยาน เสด็จพระราชด าเนนิดว้ยพระบาทเขา้ไปยังอาราม 

พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

  [๓๖๖] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูเดนิจงกรมอยูท่ีก่ลางแจง้ ล าดับนัน้ พระเจา้ 

ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่แลว้ตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ 

ผูเ้จรญิ บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ประทับอยู ่ณ 

ทีไ่หนหนอ โยมประสงคจ์ะเฝ้าพระองค”์ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ถวายพระพรวา่ “ขอมหาบพติร จงเงยีบเสยีง เสด็จเขา้ไปยัง 

พระวหิารหลังนัน้ซึง่มปีระตปิูดสนทิดแีลว้ อยา่ทรงรบีดว่น เสด็จเขา้ไปยังระเบยีง 

ทรงกระแอม แลว้ทรงเคาะกลอนประตนูดิหน่อยเถดิ พระผูม้พีระภาคจักทรงเปิด 

ประตรัูบ ขอถวายพระพร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงมอบพระแสงขรรคแ์ละพระอณุหสิแกท่ฆี- 

การายนเสนาบดใีนทีนั่น้ หลังจากนัน้ทฆีการายนเสนาบดไีดค้ดิวา่ “บัดนี ้พระมหาราชจัก 

ทรงปรกึษาความลับ เราควรจะยนือยูใ่นทีน่ีแ้ล” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้รงเงยีบเสยีง เสด็จเขา้ไปยังพระวหิารหลัง 

นัน้ซึง่มปีระตปิูดสนทิดแีลว้ มไิดท้รงรบีดว่น เสด็จเขา้ไปยังระเบยีง ทรงกระแอม 

แลว้ทรงเคาะกลอนประตนูดิหน่อย พระผูม้พีระภาคทรงเปิดประตรัูบ 

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปยังพระวหิาร ทรงซบพระเศยีรลงจมุพติ 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระโอษฐ ์ทรงนวดพระยคุลบาทดว้ยฝ่าพระหัตถ ์

ทัง้สอง และทรงประกาศพระนามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันคอืพระเจา้ 

ปเสนทโิกศล ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันคอืพระเจา้ปเสนทโิกศล” 

ทรงสรรเสรญิพระธรรมวนิยั 

  [๓๖๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มหาบพติร พระองคท์รงเห็นอ านาจ 

ประโยชนอ์ะไร จงึทรงกระท าความนอบนอ้มเป็นอยา่งยิง่ในสรรีะนีถ้งึเพยีงนี ้และทรง 

แสดงอาการฉันมติรถงึเพยีงนี้” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันมคีวามเห็น 

คลอ้ยตามธรรม๑ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผู ้

ปฏบิัตดิแีลว้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส หมอ่มฉันเห็นสมณพราหมณ์ 

พวกหนึง่ ประพฤตพิรหมจรรยม์กี าหนด ๑๐ ปีบา้ง ๒๐ ปีบา้ง ๓๐ ปีบา้ง ๔๐ ปีบา้ง 

สมัยตอ่มา สมณพราหมณ์เหลา่นัน้อาบน ้าด าหัว ลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด 

บ าเรอตนใหเ้อบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ประการ แตห่มอ่มฉันไดเ้ห็นภกิษุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเห็นคลอ้ยตามธรรม หมายถงึความเห็นคลอ้ยตามธรรมคอืญาณเครือ่งเห็นประจักษ์ (ม.ม.อ. 

   ๒/๓๖๗/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

ทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนี ้ประพฤตพิรหมจรรยอ์ันบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ มอบกาย 

ถวายชวีติอยู ่

  อนึง่ หมอ่มฉันไมเ่ห็นพรหมจรรยอ์ืน่ทีบ่รสิทุธิ ์บรบิรูณ์อยา่งนี ้นอกจาก 

พระธรรมวนัิยนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๖๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ แมพ้ระราชายังววิาทกับ 

พระราชา แมก้ษัตรยิย์ังววิาทกับกษัตรยิ ์แมพ้ราหมณ์ยังววิาทกับพราหมณ์ 

แมค้หบดยีังววิาทกับคหบด ีแมม้ารดายังววิาทกับบตุร แมบ้ตุรยังววิาทกับมารดา 

แมบ้ดิายังววิาทกับบตุร แมบ้ตุรยังววิาทกับบดิา แมพ้ีช่ายนอ้งชายยังววิาทกับ 

พีส่าวนอ้งสาว แมพ้ีส่าวนอ้งสาวยังววิาทกับพีช่ายนอ้งชาย แมส้หายก็ยังววิาทกับ 

สหาย แตห่มอ่มฉันไดเ้ห็นภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนี ้สมัครสมานสามัคค ี

ไมว่วิาทกัน เขา้กันไดส้นทิเหมอืนน ้ากับน ้านม มองดกูันและกันดว้ยสายตาเป่ียม 

ดว้ยความรักอยู ่หมอ่มฉันไมเ่ห็นบรษัิทอืน่ทีส่มัครสมานสามัคคกีันอยา่งนี ้นอกจาก 

บรษัิทนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๖๙] อกีประการหนึง่ หมอ่มฉันเดนิเทีย่วชมรอบ ๆ พระอาราม รอบ ๆ 

อทุยานไปมา ณ ทีนั่น้ ๆ หมอ่มฉันไดเ้ห็นสมณพราหมณ์พวกหนึง่ ซบูผอม มผีวิพรรณ 

ไมผ่อ่งใส ผอมเหลอืง ตามตัวสะพร่ังไปดว้ยเสน้เอ็น ดเูหมอืนวา่จะไมก่ลา้สบตาคน 

หมอ่มฉันนัน้ไดเ้กดิความด ารวิา่ ‘ทา่นเหลา่นีค้งไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นแน่ 

หรอืวา่ทา่นเหลา่นัน้มบีาปกรรมอะไร ทีท่ าแลว้ปกปิดไว ้ทา่นเหลา่นัน้จงึซบูผอม 

มผีวิพรรณไมผ่อ่งใส ผอมเหลอืง ตามตัวสะพร่ังไปดว้ยเสน้เอ็น ดเูหมอืนวา่จะไม ่

กลา้สบตาคน’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  หมอ่มฉันเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ แลว้ถามอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย เหตไุร พวกทา่นจงึซบูผอม เศรา้หมอง มผีวิพรรณไมผ่อ่งใส ผอมเหลอืง 

ตามตัวสะพร่ังไปดว้ยเสน้เอ็น ดเูหมอืนวา่จะไมก่ลา้สบตาคน’ 

  สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไดต้อบอยา่งนีว้า่ ‘มหาบพติร พวกอาตมภาพเป็นโรค 

พันธกุรรม๑’ 

  แตห่มอ่มฉันไดเ้ห็นภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนี ้รา่เรงิยิง่นัก มใีจชืน่บาน 

มรีปูอันน่ายนิด ีมอีนิทรยีผ์อ่งใส มคีวามขวนขวายนอ้ย ไมห่วาดกลัว เลีย้งชพีดว้ย 

ของทีผู่อ้ ืน่ให ้มจีติดจุมฤคอยู ่

  หมอ่มฉันนัน้ไดด้ ารวิา่ ‘ทา่นเหลา่นี ้คงรูค้ณุวเิศษขึน้ไปกวา่เดมิในศาสนาของ 

พระผูม้พีระภาคเป็นแน่ ทา่นเหลา่นีจ้งึรา่เรงิยนิดยี ิง่นัก มจีติชืน่บาน มรีปูอันน่า 

ยนิด ีมอีนิทรยีผ์อ่งใส มคีวามขวนขวายนอ้ย ไมห่วาดกลัว เลีย้งชพีดว้ยของทีผู่อ้ ืน่ให ้

มจีติดจุมฤคอยู’่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๗๐] อกีประการหนึง่ หมอ่มฉันเป็นราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๒แลว้ 

ยอ่มสามารถทีจ่ะฆา่คนทีส่มควรฆา่ได ้จะใหร้บิทรัพยข์องคนทีส่มควรรบิได ้จะให ้

เนรเทศคนทีส่มควรเนรเทศได ้เมือ่หมอ่มฉันน่ังอยูใ่นทีว่นิจิฉัยอรรถคด ีก็ยังมคีน 

ทัง้หลายพดูแทรกขึน้มาในระหวา่ง ๆ หมอ่มฉันนัน้ไมไ่ดเ้พือ่จะหา้มวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย เมือ่เราน่ังอยูใ่นทีว่นิจิฉัยอรรถคด ีพวกทา่นอยา่พดูแทรกขึน้ระหวา่ง 

ถอ้ยค าของเรา จงรอใหเ้ราพดูจบเสยีกอ่น’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โรคพนัธุกรรม หมายถงึโรคทีเ่กดิจากสายเลอืดฝ่ายมารดาหรอืฝ่ายบดิา เชน่ โรคโลหติจาง โรคจติ 

   ฟ่ันเฟือน โรคเบาหวาน เป็นตน้ อกีนัยหนึง่ เรยีกวา่ โรคประจ าตระกลู (ม.ม.อ. ๒/๓๖๙/๒๕๕-๒๕๖) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙ (กันทรกสตูร) หนา้ ๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  คนทัง้หลายก็ยังพดูแทรกขึน้ในระหวา่งถอ้ยค าของหมอ่มฉัน แตห่มอ่มฉันได ้

เห็นภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนี ้ในสมัยทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมแก่ 

บรษัิทหลายรอ้ย สาวกทัง้หลายของพระผูม้พีระภาค ก็ไมม่เีสยีงไอหรอืเสยีงจามเลย 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ย ในบรษัิทนัน้ 

สาวกของพระผูม้พีระภาครปูหนึง่ไดไ้อขึน้ เพือ่นพรหมจารรีปูหนึง่ไดใ้ชเ้ขา่สะกดิเธอ 

ดว้ยความประสงคใ์หเ้ธอรูส้กึตัวไดว้า่ ‘ทา่นจงเงยีบ อยา่ท าเสยีงดังไป พระผูม้พีระภาค 

ผูเ้ป็นศาสดาของเราทัง้หลายทรงแสดงธรรมอยู’่ 

  หมอ่มฉันนัน้ไดด้ ารวิา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงแนะน าบรษัิทอยา่งดเีชน่นี ้โดยไมต่อ้งใชอ้าชญา โดยไมต่อ้ง 

ใชศ้ัสตราเลย’ หมอ่มฉันไมเ่ห็นบรษัิทอืน่ทีไ่ดรั้บการแนะน าอยา่งดเีชน่นี ้นอกจาก 

บรษัิทนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๗๑] อกีประการหนึง่ หมอ่มฉันไดเ้ห็นกษัตรยิ ์ผูเ้ป็นบัณฑติบางพวก 

ในโลกนี ้มปัีญญาละเอยีดออ่น โตว้าทะกับคนอืน่ได ้สามารถนับขนทรายได ้กษัตรยิ ์

เหลา่นัน้เหมอืนดั่งเทีย่วท าลายทฏิฐขิองผูอ้ ืน่ดว้ยปัญญา พอไดฟั้งขา่ววา่ ‘ทา่นผู ้

เจรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมจักเสด็จมาถงึบา้นหรอืนคิมชือ่โนน้’ กษัตรยิ ์

เหลา่นัน้ก็พากันแตง่ปัญหา ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘เราทัง้หลายจักพากันเขา้ไปหาพระสมณ- 

โคดมแลว้ถามปัญหานี ้ถา้พระสมณโคดมถกูเราทัง้หลายถามแลว้อยา่งนี ้จักตรัส 

ตอบอยา่งนี ้เราทัง้หลายจักโตว้าทะอยา่งนีก้ับพระสมณโคดม ถา้แมพ้ระสมณโคดม 

ถกูเราทัง้หลายถามแลว้อยา่งนี ้จักตรัสตอบอยา่งนี ้เราทัง้หลายจักโตว้าทะอยา่งนี้ 

กับพระสมณโคดม’ 

  กษัตรยิเ์หลา่นัน้ไดฟั้งขา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พระสมณโคดม 

เสด็จมาถงึบา้นหรอืนคิมโนน้’ แลว้ก็พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหก้ษัตรยิเ์หลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา กษัตรยิ ์

เหลา่นัน้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจ 

ใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ก็ไมท่ลูถามปัญหา 

กับพระผูม้พีระภาคอกี ทีไ่หนจักโตว้าทะกับพระองคไ์ดเ้ลา่ โดยทีแ่ทก็้พากันยอมตน 

เขา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรมของ 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๗๒] อกีประการหนึง่ หมอ่มฉันไดเ้ห็นพราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติ ฯลฯ 

คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติ ฯลฯ สมณะผูเ้ป็นบัณฑติบางพวกในโลกนี ้มปัีญญาละเอยีด 

ออ่น โตว้าทะกันคนอืน่ได ้สามารถนับขนทรายได ้สมณะเหลา่นัน้เหมอืนดั่งเทีย่ว 

ท าลายทฏิฐขิองผูอ้ ืน่ดว้ยปัญญา พอไดฟั้งขา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ 

พระสมณโคดมจักเสด็จมาถงึบา้นหรอืนคิมชือ่โนน้’ สมณะเหลา่นัน้ก็พากันแตง่ 

ปัญหา ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘เราทัง้หลายจักพากันเขา้ไปหาพระสมณโคดมแลว้ถามปัญหานี้ 

ถา้พระโคดมถกูเราทัง้หลายถามแลว้อยา่งนี ้จักตรัสตอบอยา่งนี ้เราทัง้หลาย 

จักโตว้าทะอยา่งนีก้ับพระสมณโคดม ถา้แมพ้ระสมณโคดมถกูเราทัง้หลายถามแลว้ 

อยา่งนี ้จักตรัสตอบอยา่งนี ้เราทัง้หลายจักโตว้าทะอยา่งนีก้ับพระสมณโคดม’ 

  สมณะเหลา่นัน้ไดฟั้งขา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พระสมณโคดม 

เสด็จมาถงึบา้นหรอืนคิมโนน้’ แลว้ก็พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหส้มณะเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา สมณะ 

เหลา่นัน้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจ 

ใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ ดว้ยธรรมกีถาก็ไมท่ลูถาม 

ปัญหากับพระผูม้พีระภาคอกี ทีไ่หนจักโตว้าทะกับพระองคไ์ดเ้ลา่ โดยทีแ่ทก็้ขอโอกาส 

เพือ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติกับพระผูม้พีระภาค 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคก็ทรงใหพ้วกเขาบวช พวกเขาเมือ่บวชแลว้อยา่งนีก็้หลกีไปอยู่ 

ผูเ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ 

ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน พวกเขา 

พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายไมพ่นิาศละซหินอ ทา่นผูเ้จรญิ เราทัง้หลาย 

ไมพ่นิาศละซหินอ ทา่นผูเ้จรญิ ดว้ยวา่ เมือ่กอ่นเราทัง้หลายไมไ่ดเ้ป็นสมณะเลย 

ก็ปฏญิญาวา่ ‘เป็นสมณะ’ ไมไ่ดเ้ป็นพราหมณ์เลยก็ปฏญิญาวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ 

ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหันตเ์ลยก็ปฏญิญาวา่ ‘เป็นพระอรหันต’์ บัดนี ้เราทัง้หลายเป็น 

สมณะ เป็นพราหมณ์ เป็นพระอรหันต’์ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๓๗๓] อกีประการหนึง่ ชา่งไมช้ือ่อสิทัินตะ และชา่งไมช้ือ่ปรุาณะเหลา่นี้ 

กนิอยูก่ับหมอ่มฉัน ใชย้วดยานของหมอ่มฉัน หมอ่มฉันใหเ้ครือ่งเลีย้งชพีแกเ่ขา 

ตัง้ยศใหเ้ขา แตถ่งึกระนัน้ พวกเขาจะท าความเคารพนบนอบในหมอ่มฉันเหมอืน 

ในพระผูม้พีระภาคก็หาไม ่

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ หมอ่มฉันยกกองทัพออกไป เมือ่จะทดลองชา่งไมช้ือ่ 

อสิทัินตะ และชา่งไมช้ือ่ปรุาณะเหลา่นี ้จงึเขา้พักในทีพั่กอันแคบแหง่หนึง่ ครัง้นัน้แล 

ชา่งไมช้ือ่อสิทัินตะและชา่งไมช้ือ่ปรุาณะ เหลา่นีใ้ชเ้วลาใหห้มดไปดว้ยการสนทนา 

ธรรมกีถาตลอดราตรเีป็นสว่นใหญ ่ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่างทศิใด 

พวกเขาก็หันศรีษะไปทางทศินัน้ นอนเหยยีดเทา้มาทางหมอ่มฉัน หมอ่มฉันนัน้ได ้

ด ารวิา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ชา่งไมช้ือ่อสิทัินตะ 

และชา่งไมช้ือ่ปรุาณะเหลา่นีก้นิอยูก่ับเรา ใชย้วดยานของเรา เราใหเ้ครือ่งเลีย้งชพี 

แกพ่วกเขา ตัง้ยศใหพ้วกเขา แตถ่งึกระนัน้ พวกเขาจะไดท้ าความเคารพนบนอบ 

ในเรา เหมอืนในพระผูม้พีระภาคก็หาไม ่ทัง้ ๒ คนนีค้งจะรูค้ณุวเิศษยิง่ขึน้ไป 

กวา่เดมิ ในศาสนาของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นแน่’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๙. ธัมมเจตยิสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้นีเ้องทีห่มอ่มฉันมคีวามเห็นคลอ้ยตามธรรม 

ในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรม 

อันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

พระพทุธเจา้กบัพระเจา้ปเสนทโิกศลมพีระชนมเ์ทา่กนั 

  [๓๗๔] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อกีประการหนึง่ พระผูม้พีระภาคทรงเป็น 

กษัตรยิ ์แมห้มอ่มฉันก็เป็นกษัตรยิ ์พระผูม้พีระภาคทรงเป็นชาวโกศล แมห้มอ่มฉัน 

ก็เป็นชาวโกศล พระผูม้พีระภาคทรงมพีระชนมาย ุ๘๐ พรรษา แมห้มอ่มฉันก็ม ี

อาย ุ๘๐ ปี แมด้ว้ยการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมห้มอ่มฉันก็เป็น 

กษัตรยิ ์พระผูม้พีระภาคทรงเป็นชาวโกศล แมห้มอ่มฉันก็เป็นชาวโกศล พระผูม้ ี

พระภาคทรงมพีระชนมาย ุ๘๐ พรรษา แมห้มอ่มฉันก็มอีาย ุ๘๐ ปีนี ้หมอ่มฉัน 

จงึไดท้ าความเคารพนบนอบเป็นอยา่งยิง่ในพระผูม้พีระภาค และแสดงอาการฉันมติร 

ถงึเพยีงนี ้เอาเถดิ บัดนี ้หมอ่มฉันขอทลูลากลับ เพราะมกีจิ มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท า 

อกีมาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอพระองคจ์งก าหนดเวลาทีส่มควร ณ 

บัดนีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาค ทรงกระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

  ครัง้นัน้แล เมือ่พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จจากไปไมน่าน พระผูม้พีระภาครับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้ปเสนทโิกศลพระองคน์ีต้รัส 

ธรรมเจดยี์๑ ทรงลกุจากทีป่ระทับแลว้เสด็จจากไป เธอทัง้หลายจงเรยีนธรรมเจดยี ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเจดยี ์หมายถงึพระวาจาเคารพธรรม เพราะเมือ่กระท าความเคารพในรัตนะหนึง่ ก็ยอ่มเป็นอัน 

   กระท าความเคารพรัตนะทัง้สาม ฉะนัน้ เมือ่กระท าความเคารพในพระผูม้พีระภาค ก็ยอ่มเป็นอันกระท า 

   ความเคารพพระธรรมและพระสงฆด์ว้ย (ม.ม.อ. ๒/๓๗๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

จงศกึษา จงทรงจ าธรรมเจดยีน์ีไ้ว ้ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเจดยีป์ระกอบดว้ยประโยชน์ 

เป็นอาทพิรหมจรรย์๑” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ธมัมเจตยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กณัณกตัถลสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ทีต่ าบลกณัณกตัถละ 

  [๓๗๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าบลกัณณกัตถละเป็นทีใ่หอ้ภัย 

หมูเ่นือ้ ใกลน้ครชือ่อทัุญญา สมัยนัน้แล พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จไปยังอทัุญญานคร 

ดว้ยพระราชกรณียกจิบางอยา่ง ไดรั้บสัง่เรยีกบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ 

  “มาเถดิ พอ่ยอดชาย เธอจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ จงทลูถามถงึพระสขุภาพ 

ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

ตามค าของเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระเจา้ปเสนทโิกศลขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความม ี

พระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และจง 

กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไดท้ราบวา่ วนันีพ้ระเจา้ปเสนทโิกศล 

เสวยพระกระยาหารเชา้เสร็จแลว้ ภายหลังเวลาพระกระยาหาร จักเสด็จมาเฝ้า 

พระผูม้พีระภาค” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาทพิรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นเบือ้งตน้แหง่มรรคพรหมจรรย ์ไดแ้ก่ ขอ้ปฏบัิตเิป็นเครือ่ง 

   อบรมกาย วาจา ใจ ตามล าดับ (ม.ม.อ. ๒/๓๗๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

  บรุษุนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระเจา้ปเสนทโิกศลขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทรงทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และกราบทลูอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไดท้ราบวา่ วนันีพ้ระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยพระกระยาหารเชา้ 

เสร็จแลว้ ภายหลังเวลาพระกระยาหาร จักเสด็จมาเฝ้าพระผูม้พีระภาค พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระภคนิทีรงพระนามวา่โสมา และพระภคนิทีรงพระนามวา่สกลุา ไดท้รงสดับ 

ขา่ววา่ “ไดย้นิวา่ วนันี้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยพระกระยาหารเชา้เสร็จแลว้ 

ภายหลังเวลาพระกระยาหารจักเสด็จไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค” เวลานัน้เอง พระภคนิ-ี 

โสมา และพระภคนิสีกลุา จงึเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลในทีเ่สวยพระกระยาหาร 

แลว้ไดก้ราบทลูวา่ 

  “ขา้แตม่หาราช ถา้เชน่นัน้ ขอพระองคจ์งทรงถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ จงทรงถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย 

กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ ตามค าของหมอ่มฉัน 

ทัง้สองวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุา ขอถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ 

ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ เพคะ” 

พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 

  [๓๗๖] ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยพระกระยาหารเชา้เสร็จแลว้ 

ภายหลังเวลาพระกระยาหาร เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ทรงถวาย 

อภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุา ขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความม ี

พระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มหาบพติร พระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุา 

ไมท่รงไดผู้อ้ ืน่เป็นทตูแลว้หรอื” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภคนิโีสมาและ 

พระภคนิสีกลุา ไดส้ดับขา่ววา่ ‘ไดย้นิวา่ วนันี ้พระเจา้ปเสนทโิกศลบรโิภค 

อาหารเชา้เสร็จแลว้ ภายหลังเวลาพระกระยาหารจักมาเฝ้าพระผูม้พีระภาค’ ครัง้นัน้ 

พระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุา ไดเ้ขา้มาหาหมอ่มฉันในทีบ่รโิภคอาหารแลว้ 

รับสัง่วา่ ‘ขา้แตม่หาราช ถา้เชน่นัน้ ขอพระองคท์รงถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ขอจงทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระ 

โรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ ตามค าของ 

หมอ่มฉันทัง้สองวา่ ‘พระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุาขอถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธ 

นอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอพระภคนิโีสมาและพระภคนิสีกลุา 

จงทรงพระส าราญเถดิ” 

  [๓๗๗] ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศล ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันไดส้ดับมาอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมตรัส 

อยา่งนีว้า่ ‘ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นสพัพัญญ ูมปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง 

จักปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จ เหตนุีเ้ป็นไปไมไ่ด’้ ชนเหลา่ใดกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ ‘ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นสพัพัญญ ู

มปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง จักปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จ เหตนุีเ้ป็นไปไมไ่ด’้ 

ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

ดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้ 

และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ชนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ ‘ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นสพัพัญญ ูมปีกต ิ

เห็นธรรมทัง้ปวง จักปฏญิญาญาณทัสสนะอยา่งเบ็ดเสร็จ เหตนุีเ้ป็นไปไมไ่ด’้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

ชนเหลา่นัน้ไมช่ือ่วา่พดูตรงตามทีอ่าตมภาพกลา่วแลว้ ชือ่วา่กลา่วตูอ่าตมภาพดว้ย 

ค าเท็จ ขอถวายพระพร” 

  [๓๗๘] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึรับสัง่เรยีกเสนาบดชีือ่วฑิฑูภะมา 

ตรัสวา่ “เสนาบด ีใครหนอกลา่วเรือ่งนีภ้ายในพระราชวงั” 

  วฑิฑูภเสนาบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตม่หาราช พราหมณ์ชือ่สญัชยั อากาสโคตร 

กลา่ว พระเจา้ขา้” 

  จากนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่เรยีกบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ “มาเถดิ 

พอ่ยอดชาย เธอจงไปเชญิพราหมณ์สญัชยั อากาสโคตรตามค าของเราวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่เรยีกทา่น” 

  บรุษุนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ไดเ้ขา้ไปหาพราหมณ์สญัชยั อากาสโคตร 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้กลา่วกับพราหมณ์สญัชยั อากาสโคตรวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พระเจา้ 

ปเสนทโิกศลตรัสเรยีกทา่น” 

  จากนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระด ารัสอยา่งหนึง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงหมายเอาเนือ้ความบางอยา่ง 

ตรัสไว ้แตค่นกลับเขา้ใจพระด ารัสไปอกีอยา่งหนึง่ มบีา้งไหม พระผูม้พีระภาค 

ยังทรงจ าพระด ารัสทีต่รัสแลว้ไดอ้ยูห่รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร อาตมภาพจ าค าทีก่ลา่วแลว้ไดด้ ี

คอืค าทีก่ลา่วไวแ้ลว้อยา่งนีว้า่ ‘ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูรู้ ้มปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง 

ในคราวเดยีวกัน เหตนุีเ้ป็นไปไมไ่ด”้ 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาค 

ไดต้รัสสภาพทีเ่ป็นเหต ุทัง้ยังตรัสสภาพทีเ่ป็นผลวา่ ‘ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูรู้ ้

มปีกตเิห็นธรรมทัง้ปวง ในคราวเดยีวกัน เหตนุีเ้ป็นไปไมไ่ด’้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

 

วรรณะ ๔ จ าพวก 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้คอื (๑) กษัตรยิ ์(๒) พราหมณ์ 

(๓) แพศย ์(๔) ศทูร วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้จะพงึมคีวามผดิแผกแตกตา่งกันบา้งไหม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้คอื (๑) กษัตรยิ ์

(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร บรรดาวรรณะ ๔ จ าพวกนี ้วรรณะ ๒ จ าพวก 

คอื กษัตรยิแ์ละพราหมณ์ อาตมภาพกลา่ววา่เป็นผูเ้ลศิ คอืเป็นทีไ่หว ้เป็นทีล่กุรับ 

เป็นทีก่ราบไหว ้เป็นทีก่ระท าสามจีกิรรม ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันมไิดท้ลูถาม 

ถงึความแปลกกันในปัจจบุันกับพระผูม้พีระภาค หมอ่มฉันทลูถามถงึความแปลกกัน 

ในสมัปรายภพกับพระผูม้พีระภาคตา่งหาก วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้คอื (๑) กษัตรยิ ์

(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร วรรณะ ๔ จ าพวกนีจ้ะพงึมคีวามผดิแผกแตกตา่ง 

กันบา้งไหม พระพทุธเจา้ขา้” 

องคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญเพยีร 

  [๓๗๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร องคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญเพยีร 

ม ี๕ ประการนี้ 

  องคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญเพยีร ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรู ้๑ของตถาคตวา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

       ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ี

       รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญาเครือ่งตรสัรู ้(โพธ)ิ หมายถงึมัคคญาณ (ญาณในอรยิมรรคคอืความหย่ังรูท้ ีใ่หส้ าเร็จภาวะอรยิบคุคล 

   แตล่ะชัน้) ๔ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๓/๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

   ๒. เป็นผูม้สีขุภาพมโีรคาพาธนอ้ย ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ยอาหาร 

       สม า่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญ 

       เพยีร 

   ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ท าตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิใน 

       ศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

       ทัง้หลายอยู ่

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็น 

       ทัง้ความเกดิและความดับ อันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ 

       ทกุขโ์ดยชอบ 

  มหาบพติร องคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญเพยีร ๕ ประการนีแ้ล๑ 

  วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้คอื (๑) กษัตรยิ ์(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร 

ถา้วรรณะ ๔ จ าพวกนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี ้

ขอ้นัน้ก็จะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกว่รรณะ ๔ จ าพวกตลอดกาลนาน 

ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้

คอื (๑) กษัตรยิ ์(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร ถา้วรรณะ ๔ จ าพวกนัน้เป็นผู ้

ประกอบดว้ยองคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี ้ในขอ้นี ้วรรณะ ๔ จ าพวก 

นัน้จะมอีะไรผดิแผกแตกตา่งกันเลา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร ในขอ้นี ้อาตมภาพกลา่วถงึวรรณะทัง้ ๔ จ าพวก มคีวาม 

แตกตา่งกันดว้ยความเพยีร เปรยีบเหมอืนสตัวค์ูห่นึง่ เป็นชา้งทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นมา้ 

ทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นโคทีค่วรฝึกก็ตาม เขาฝึกดแีลว้ แนะน าดแีลว้ หรอืวา่สตัวค์ูห่นึง่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ปธานยัิงคสตูร ใน องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๕๓/๙๒, และเสนาสนสตูร ใน องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๑/๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

คอืชา้งทีค่วรฝึกก็ตาม มา้ทีค่วรฝึกก็ตาม โคทีค่วรฝึกก็ตาม ทีย่ังไมไ่ดฝึ้ก ยังไมไ่ด ้

แนะน า 

  มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สตัวค์ูห่นึง่เป็น 

ชา้งทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นมา้ทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นโคทีค่วรฝึกก็ตาม เขาฝึกดแีลว้ 

แนะน าดแีลว้ สตัวค์ูห่นึง่ทีฝึ่กแลว้เทา่นัน้ พงึถงึเหตขุองสตัวท์ีฝึ่กแลว้ พงึบรรลภุมู ิ

ของสตัวท์ีฝึ่กแลว้ มใิชห่รอื ขอถวายพระพร” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร สตัวค์ูห่นึง่จะเป็นชา้งทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นมา้ทีค่วรฝึกก็ตาม 

เป็นโคทีค่วรฝึกก็ตาม เขาไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดแ้นะน า สตัวท์ีเ่ขาไมไ่ดฝึ้กเลย จะพงึถงึเหต ุ

ของสตัวท์ีฝึ่กแลว้ จะบรรลถุงึภมูขิองสตัวท์ีฝึ่กแลว้ เหมอืนสตัวค์ูนั่น้จะเป็นชา้งทีค่วร 

ฝึกก็ตาม เป็นมา้ทีค่วรฝึกก็ตาม เป็นโคทีค่วรฝึกก็ตาม ทีเ่ขาฝึกแลว้ แนะน าดแีลว้ 

ไดบ้า้งไหม ขอถวายพระพร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร อยา่งนัน้เหมอืนกัน เป็นไปไมไ่ดเ้ลย๑ที ่

อฏิฐผลใดอันบคุคลผูม้ศีรัทธา มอีาพาธนอ้ย ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ปรารภความเพยีร 

มปัีญญา พงึถงึอฏิฐผลนัน้ บคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา๒ มอีาพาธมาก โออ้วด มมีารยา 

เกยีจครา้น มปัีญญาทราม จักถงึได ้ขอถวายพระพร” 

  [๓๘๐] พระเจา้ปเสนทโิกศล ทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสสภาพทีเ่ป็นเหต ุทัง้ยังตรัสสภาพทีเ่ป็นผลวา่ ‘วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้

คอื (๑) กษัตรยิ ์(๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร ถา้วรรณะ ๔ จ าพวกนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๐ (อปุาลวิาทสตูร) หนา้ ๕๘ ในเลม่นี้ 

๒ บคุคลไมม่ศีรทัธา หมายถงึบคุคล ๔ จ าพวก คอื 

    ๑. ปถุชุนผูเ้ขา้ไมถ่งึศรัทธาของพระโสดาบัน 

    ๒. พระโสดาบันผูเ้ขา้ไมถ่งึศรัทธาของพระสกทาคาม ี

    ๓. พระสกทาคามผีูเ้ขา้ไมถ่งึศรัทธาของพระอนาคาม ี

    ๔. พระอนาคามผีูเ้ขา้ไมถ่งึศรัทธาของพระอรหันต ์(ม.ม.อ. ๒/๓๗๙/๒๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนีแ้ละมคีวามเพยีร 

เหมอืนกัน’ ในขอ้นี ้วรรณะ ๔ จ าพวกนี ้จะพงึมคีวามผดิแผกแตกตา่งกันบา้งไหม 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ในขอ้นี ้อาตมภาพกลา่ววา่วรรณะ 

๔ จ าพวกนี ้ไมแ่ตกตา่งกันแมแ้ตน่อ้ย คอืวมิตุตกิับวมิตุตไิมแ่ตกตา่งกัน เปรยีบเหมอืน 

บรุษุผูเ้ก็บไมส้กัแหง้มากอ่ไฟ ใหล้กุโพลงขึน้ ตอ่มาบรุษุอกีคนหนึง่เก็บไมส้าละแหง้ 

มากอ่ไฟใหล้กุโพลงขึน้ ตอ่มาบรุษุอกีคนหนึง่เก็บไมม้ะมว่งแหง้มากอ่ไฟใหล้กุโพลงขึน้ 

ตอ่มาบรุษุอกีคนหนึง่เก็บไมม้ะเดือ่แหง้มากอ่ไฟ ใหล้กุโพลงขึน้ 

  มหาบพติร พระองคท์รงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เปลวกับเปลว สกีับส ี

แสงกับแสง ของไฟทีเ่กดิขึน้มาจากไมต้า่ง ๆ กันนัน้ จะพงึมคีวามแตกตา่งกันบา้งไหม 

ขอถวายพระพร” 

  “ไมม่คีวามแตกตา่งกันเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อยา่งนัน้เหมอืนกัน มหาบพติร เดชอันใดถกูความเพยีรย า่ยแีลว้ เกดิขึน้ดว้ย 

ความเพยีร ในเดชนัน้อาตมภาพไมก่ลา่ววา่แตกตา่งกัน คอืวมิตุตกิับวมิตุตไิมแ่ตกตา่งกัน 

ขอถวายพระพร” 

  “พระผูม้พีระภาคตรัสสภาพทีเ่ป็นเหต ุทัง้ตรัสสภาพอันเป็นผล เทวดามจีรงิหรอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร เพราะเหตไุร พระองคจ์งึตรัสถามอยา่งนีว้า่ ‘เทวดามจีรงิหรอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศล กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เทวดามจีรงิ 

เทวดาเหลา่นัน้มาสูโ่ลกนี้หรอืไมม่าสูโ่ลกนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร เทวดาเหลา่ใดมคีวามเบยีดเบยีน๑ เทวดา 

เหลา่นัน้มาสูโ่ลกนี ้เทวดาเหลา่ใดไมม่คีวามเบยีดเบยีน๒ เทวดาเหลา่นัน้ไมม่า๓สูโ่ลกนี ้

ขอถวายพระพร” 

วาทะพระอานนท ์

  [๓๘๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ วฑิฑูภเสนาบดไีดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เทวดาเหลา่ใดมคีวามเบยีดเบยีนมาสูโ่ลกนี ้เทวดา 

เหลา่นัน้จักยังเทวดาทัง้หลายผูไ้มม่คีวามเบยีดเบยีน ผูไ้มม่าสูโ่ลกนีใ้หจ้ตุหิรอืจัก 

ขบัไลเ่สยีจากทีนั่น้หรอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดค้ดิวา่ “วฑิฑูภเสนาบดนีี้เป็นพระราชโอรสของ 

พระเจา้ปเสนทโิกศล เราเป็นโอรสของพระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลสมควรทีโ่อรส 

กับโอรสจะพงึปรกึษากัน” ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทจ์งึกลา่วกับวฑิฑูภเสนาบดวีา่ 

  “เสนาบด ีถา้เชน่นัน้ ในขอ้นี ้อาตมภาพจะขอยอ้นถามทา่นกอ่น ทา่นพงึ 

ตอบปัญหาตามทีท่า่นพอใจ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระราชอาณาจักร 

ของพระเจา้ปเสนทโิกศลมปีระมาณเทา่ใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจา้ 

ปเสนทโิกศลครองราชยเ์ป็นอสิราธบิด ีในพระราชอาณาจักรนัน้ ทา้วเธอทรง 

สามารถยังสมณะหรอืพราหมณ์ ผูม้บีญุหรอืไมม่บีญุ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยห์รอืไม่ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์ใหย้า้ยออก หรอืทรงเนรเทศจากทีนั่น้ได ้มใิชห่รอื” 

  วฑิฑูภเสนาบดตีอบวา่ “พระคณุเจา้ พระราชอาณาจักรของพระเจา้ปเสนทโิกศล 

มปีระมาณเทา่ใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจา้ปเสนทโิกศลครองราชยเ์ป็น 

อสิราธบิด ีในพระราชอาณาจักรนัน้ ทา้วเธอยอ่มทรงสามารถยังสมณะหรอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเบยีดเบยีน ในทีน่ีห้มายถงึมทีกุข ์คอืทกุขท์างใจทียั่งละไมไ่ดเ้ด็ดขาดดว้ยสมจุเฉทปหาณ (ม.ม.อ. 

   ๒/๓๘๐/๒๖๐) 

๒ ไมม่คีวามเบยีดเบยีน หมายถงึตัดทกุขไ์ดเ้ด็ดขาด (ม.ม.อ. ๒/๓๘๐/๒๖๐) 

๓ ไมม่า หมายถงึไมม่าอบัุต(ิเกดิ) อกี (ม.ม.อ. ๒/๓๘๐/๒๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

พราหมณ์ ผูม้บีญุหรอืไมม่บีญุ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยห์รอืไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

ใหย้า้ยออกหรอืทรงเนรเทศเสยีจากทีนั่น้ได”้ 

  “เสนาบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทีอ่ันมใิชพ่ระราชอาณาจักรของ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลมปีระมาณเทา่ใด และในทีใ่ด พระเจา้ปเสนทโิกศลมไิดค้รอง 

ราชยเ์ป็นอสิราธบิด ีในทีนั่น้ ทา้วเธอยอ่มสามารถยังสมณะหรอืพราหมณ์ ผูม้บีญุ 

หรอืไมม่บีญุ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยห์รอืไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ใหย้า้ยออก หรอืทรง 

เนรเทศเสยีจากทีนั่น้ไดห้รอื” 

  “พระคณุเจา้ ทีอ่ันมใิชพ่ระราชอาณาจักรของพระเจา้ปเสนทโิกศลมปีระมาณ 

เทา่ใดและในทีใ่ดพระเจา้ปเสนทโิกศลมไิดค้รองราชยเ์ป็นอสิราธบิด ีในทีนั่น้ ทา้วเธอ 

ยอ่มไมท่รงสามารถจะยังสมณะหรอืพราหมณ์ ผูม้บีญุหรอืไมม่บีญุ ผูป้ระพฤต ิ

พรหมจรรยห์รอืไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ใหย้า้ยออก หรอืทรงเนรเทศเสยีจาก 

ทีนั่น้ได”้ 

  “เสนาบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นเคยไดย้นิเกีย่วกับเทพชัน้ 

ดาวดงึสม์าแลว้หรอื” 

  “ใชแ่ลว้ พระคณุเจา้ โยมไดย้นิเกีย่วกับเทพชัน้ดาวดงึสม์าแลว้ แมใ้นบัดนี้ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลก็ทรงสดับเกีย่วกับเทพชัน้ดาวดงึสม์าแลว้” 

  “เสนาบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระเจา้ปเสนทโิกศลจะทรง 

สามารถยังเทพชัน้ดาวดงึส ์ใหเ้คลือ่นหรอืทรงเนรเทศไปเสยีจากทีนั่น้ไดไ้หม” 

  วฑิฑูภเสนาบด ีตอบวา่ “พระคณุเจา้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไมท่รงสามารถแม ้

แตจ่ะทอดพระเนตรเห็นเทพชัน้ดาวดงึส ์ทีไ่หนเลา่จะทรงใหเ้คลือ่น หรอืทรงเนรเทศ 

ไปเสยีจากทีนั่น้ได”้ 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “เสนาบด ีอยา่งนัน้หมอืนกัน เทพเหลา่ใดมคีวาม 

เบยีดเบยีนมาสูโ่ลกนี ้เทพเหลา่นัน้ยอ่มไมส่ามารถแมเ้พือ่จะเห็นเทพผูไ้มม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ผูไ้มม่าสูโ่ลกนี ้ทีไ่หนเลา่จักใหเ้คลือ่นหรอืเนรเทศไปเสยีจากทีนั่น้ได”้ 

  [๓๘๒] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ภกิษุรปู 

นีช้ ือ่อะไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุรปูนีช้ ือ่อานนท ์ขอถวายพระพร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามวา่ “พระคณุเจา้อานนทร์ปูก็งาม นามก็เพราะ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระคณุเจา้อานนทก์ลา่วสภาพทีเ่ป็นเหต ุและกลา่วสภาพที ่

เป็นผล พรหมมจีรงิหรอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร เพราะเหตไุร พระองคจ์งึตรัสถาม 

อยา่งนีว้า่ ‘พรหมมจีรงิหรอื พระพทุธเจา้ขา้’ เลา่ มหาบพติร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พรหมมจีรงิ 

พรหมนัน้มาสูโ่ลกนีห้รอืไมม่าสูโ่ลกนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร พรหมใดมคีวามเบยีดเบยีน พรหมนัน้ 

มาสูโ่ลกนี ้พรหมใดไมม่คีวามเบยีดเบยีน พรหมนัน้ก็ไมม่าสูโ่ลกนี ้ขอถวายพระพร” 

  ล าดับนัน้ บรุษุคนหนึง่ไดก้ราบทลูพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “ขอเดชะ พราหมณ์ 

สญัชยั อากาสโคตรมาแลว้ พระเจา้ขา้” 

  ตอ่มา พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึตรัสถามพราหมณ์สญัชยั อากาสโคตรวา่ 

“พราหมณ์ ใครหนอกลา่วเรือ่งนีไ้วภ้ายในพระราชวัง” 

  พราหมณ์สญัชยั อากาสโคตรกราบทลูวา่ “ขอเดชะ วฑิฑูภเสนาบด ีพระเจา้ขา้” 

  วฑิฑูภเสนาบดกีราบทลูอยา่งนีว้า่ ขา้แตม่หาราช พราหมณ์สญัชยั อากาสโคตร 

พระเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ บรุษุคนหนึง่ไดก้ราบทลูพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “ขอเดชะ บัดนี ้

ยานพาหนะพรอ้มแลว้ พระเจา้ขา้” 

พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชืน่ชมพระภาษติของพระพทุธเจา้ 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ หมอ่มฉันไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคถงึความเป็นสพัพัญญ ูพระผูม้พีระภาค 

ก็ทรงตอบความเป็นสพัพัญญแูลว้ ขอ้ทีท่รงตอบนัน้หมอ่มฉันชอบใจและถกูใจนัก 

และหมอ่มฉันก็ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีท่รงตอบนัน้ 

  หมอ่มฉันไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคถงึความบรสิทุธิข์องวรรณะ ๔ จ าพวก 

พระผูม้พีระภาคก็ทรงตอบความบรสิทุธิข์องวรรณะ ๔ จ าพวกแลว้ และขอ้ทีท่รง 

ตอบนัน้ หมอ่มฉันชอบใจและถกูใจนัก และหมอ่มฉันก็ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีท่รงตอบนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๔. ราชวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  หมอ่มฉันไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคถงึเทวดาทีย่ ิง่ พระผูม้พีระภาคก็ทรงตอบ 

เทวดาทีย่ ิง่ ขอ้ทีท่รงตอบนัน้หมอ่มฉันชอบใจและถกูใจนัก และหมอ่มฉันก็ชืน่ชม 

ดว้ยขอ้ทีท่รงตอบนัน้ 

  หมอ่มฉันไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคถงึพรหมทีย่ ิง่ พระผูม้พีระภาคก็ทรงตอบ 

พรหมทีย่ ิง่ ขอ้ทีท่รงตอบนัน้หมอ่มฉันชอบใจและถกูใจนัก และหมอ่มฉันก็ชืน่ชม 

ดว้ยขอ้ทีท่รงตอบนัน้ 

  อนึง่ หมอ่มฉันไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคถงึขอ้ใด ๆ พระผูม้พีระภาคก็ทรง 

ตอบขอ้นัน้ ๆ ขอ้ทีท่รงตอบนัน้ หมอ่มฉันชอบใจและถกูใจนัก และหมอ่มฉันก็ 

ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีท่รงตอบนัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เอาเถดิ บัดนี ้หมอ่มฉันขอทลูลากลับ เพราะมกีจิ 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร 

ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ทรงลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จงึเสด็จจากไป 

ดังนีแ้ล 

กณัณกตัถลสตูรที ่๑๐ จบ 

ราชวรรคที ่๔ จบบรบิรูณ์ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ฆฏกิารสตูร   ๒. รัฏฐปาลสตูร 

    ๓. มฆเทวสตูร   ๔. มธรุสตูร 

    ๕. โพธริาชกมุารสตูร   ๖. อังคลุมิาลสตูร 

    ๗. ปิยชาตกิสตูร   ๘. พาหติกิสตูร 

    ๙. ธัมมเจตยิสตูร   ๑๐. กัณณกัตถลสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

 

๕. พราหมณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพราหมณ์ 

๑. พรหมายสุตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่พรหมาย ุ

  [๓๘๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้วเิทหะ พรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป สมัยนัน้แล พราหมณ์ชือ่พรหมายอุาศัยอยูใ่นกรงุมถิลิา 

เป็นคนชรา เป็นคนแก ่เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมาโดยล าดับจนมอีายถุงึ ๑๒๐ ปี 

นับแตเ่กดิ รูจ้บไตรเพท๑ พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร์๒ เกฏภุศาสตร์๓ อักษรศาสตร์๔ 

และประวตัศิาสตร์๕ เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตร์๖ และลักษณะ 

มหาบรุษุ๗ พรหมายพุราหมณ์ไดฟั้งขา่ววา่

 

เชงิอรรถ : 

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

   ภายหลังจากการปรากฏของพระสตูรนี)้ (ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๒) 

๒ นฆิณัฑศุาสตร ์คัมภรีป์ระเภทศัพทมลูวทิยา(Etymology) คลังศัพท(์Lexicon) หรอือภธิานศัพท ์

   (Glossary) ทีร่วบรวมค าศัพทใ์นพระเวทซึง่เป็นค ายาก หรอืค าทีเ่ลกิใชแ้ลว้ น ามาอธบิายความหมายเป็น 

   สว่นหนึง่ของนริกุต ิซึง่เป็น ๑ ในเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกวา่ นฆิัณฏ ุ

   (ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๒ 

๓ เกฏภุศาสตร ์หมายถงึคัมภรีท์ีว่่าดว้ยกฏเกณฑก์ารใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมแกก่ารประกอบพธิกีรรมตา่ง ๆ 

   เป็นสว่นหนึง่ของกัลปะ ซึง่เป็น ๑ ในเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกวา่ ไกฏภ 

๔ อกัษรศาสตร ์หมายถงึคัมภรีว์า่ดว้ยสกิขา(การเปลง่เสยีง,การออกเสยีง) และนริตุต(ิการอธบิายศัพทโ์ดย 

   อาศัยประวัตแิละก าเนดิของค า) (ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๒) 

๕ ประวตัศิาสตร ์หมายถงึพงศาวดารเลา่เรือ่งเกา่ ๆ มักจะมคี าวา่ สิง่นีไ้ดเ้ป็นมาอยา่งนี ้[ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/ 

   ๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๒ และ ด ูDawson, John. A classical Dictionary of Hindu Mythology 

   (London : Routledge and Kegan Paul, 1957) p.222 

๖ โลกายตศาสตร ์ในทีน่ีห้มายถงึวติัณฑวาทศาสตร ์คอืศลิปะแหง่การเอาชนะผูอ้ ืน่ในเชงิวาทศลิป์โดยการ 

   อา้งทฤษฎแีละประเพณีทางสังคมมาหักลา้งสัจธรรม มุง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนฉลาดกวา่ มไิดมุ้ง่สัจธรรมแตอ่ยา่งใด 

   (ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๒) 

๗ ลกัษณะมหาบุรษุ หมายถงึศาสตรว์า่ดว้ยลักษณะของบคุคลส าคัญมพีระพทุธเจา้เป็นตน้ อันมอียูใ่น 

   คัมภรีพ์ราหมณ์ ซึง่เรยีกวา่มนตร ์เฉพาะสว่นทีว่า่ดว้ยผูเ้ป็นพระพทุธเจา้ เรยีกวา่ พทุธมนตร ์มอียู่ 

   ๑๖,๐๐๐ คาถา (ม.ม.อ. ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๕๖/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวช 

จากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้วเิทหะพรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ 

๕๐๐ รปู ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๑ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึก 

ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๒’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรงประกาศ 

ใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และม ี

ความงามในทีส่ดุ๓ ทรงประกาศพรหมจรรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  [๓๘๔] สมัยนัน้ มาณพชือ่อตุตระเป็นศษิยข์องพรหมายพุราหมณ์ จบไตรเพท 

พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจ 

ตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบรุษุ เวลานัน้พรหมาย-ุ 

พราหมณ์เรยีกอตุตรมาณพมากลา่ววา่ 

  “พอ่อตุตระ ทา่นพระสมณโคดมพระองคน์ีเ้ป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวช 

จากศากยตระกลู เสด็จจารกิไปในแควน้วเิหทะพรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ 

๕๐๐ รปู ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ฯลฯ การไดพ้บ 

พระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ มาเถดิ พอ่อตุตระ เธอจงเขา้ไปเฝ้า 

ทา่นพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับแลว้ จงรูจั้กพระสมณโคดมใหไ้ด ้พวกเราจะไดรู้จั้ก 

พระองคว์า่ ‘กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเชน่นัน้จรงิหรอืไม ่ทา่นพระโคดม 

ทรงเป็นเชน่นัน้จรงิหรอืไม”่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓, ๑ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐-๑๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  อตุตรมาณพเรยีนถามวา่ “ทา่นขอรับ ท าอยา่งไร ผมจงึจะรูจั้กทา่นพระโคดมวา่ 

‘กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเชน่นัน้จรงิหรอืไม ่ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้ 

จรงิหรอืไม”่ 

  พรหมายพุราหมณ์ตอบวา่ “พอ่อตุตระ พระมหาบรุษุผูป้ระกอบดว้ยลกัษณะ 

มหาบรุษุ ๓๒ ประการ ทีป่รากฏในมนตรข์องเรา ยอ่มมคีต ิ๒ อยา่ง ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้ทรงอยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้ ๔ เป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะแลว้ มรีาชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ 

       (รัตนะ) ๗ ประการ คอื (๑) จักรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ 

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

       มพีระราชโอรสมากกวา่ ๑,๐๐๐ องคซ์ ึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรง 

       สมเป็นวรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม 

       ไมต่อ้งใชอ้าชญาหรอืศัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาครเป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูไ้มม่กีเิลสในโลก 

  พอ่อตุตระ เราเป็นผูใ้หม้นตร ์แตเ่ธอเป็นผูรั้บมนตร”์ 

  [๓๘๕] อตุตรมาณพรับค าแลว้ลกุจากทีน่ั่ง ไหวพ้รหมายพุราหมณ์ กระท า 

ประทักษิณ๑แลว้หลกีจารกิไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นแควน้วเิทหะ เทีย่ว 

จารกิไปโดยล าดับ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที ่

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดพ้จิารณาดลูักษณะมหาบรุษุ 

๓๒ ประการ ในพระวรกายของพระผูม้พีระภาค ก็เห็นลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

โดยมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) พระคยุหฐาน๒อนัเรน้อยูใ่นฝัก (๒) พระชวิหาใหญ ่

จงึยังมคีวามเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ และไมเ่ลือ่มใสในลักษณะมหาบรุษุทัง้ ๒ 

ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๕๖-๒๕๙/๘๘-๙๐ 

๒ พระคยุหฐาน หมายถงึพระองคชาตมวีรรณะเหมอืนทองค าทีเ่รน้อยูใ่นฝักเหมอืนฝักดอกปทมุ (ม.ม.อ. 

   ๒/๓๘๕/๒๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดม้พีระด ารวิา่ “ลักษณะ ๓๒ ประการของเรา 

อตุตรมาณพนีเ้ห็นโดยมากเวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) คยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก 

(๒) ชวิหาใหญ ่จงึยังมคีวามเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ และไมเ่ลือ่มใส 

ลักษณะมหาบรุษุทัง้ ๒ ประการนี”้ 

  จากนัน้พระผูม้พีระภาคจงึทรงบันดาลอทิธาภสิงัขาร๑ใหอ้ตุตรมาณพไดเ้ห็น 

พระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก และทรงแลบพระชวิหาสอดเขา้ไปในชอ่งพระกรรณ 

ทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลับมา ทรงสอดเขา้ไปในชอ่งพระนาสกิทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลับมา 

ทรงแผพ่ระชวิหาปิดท่ัวมณฑลพระนลาฏ 

  เวลานัน้ อตุตรมาณพไดม้คีวามคดิวา่ “พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะ 

มหาบรุษุ ๓๒ ประการ ทางทีด่ ีเราพงึตดิตามพระสมณโคดมดพูระอริยิาบถของ 

พระองคต์อ่ไป” จากนัน้อตุตรมาณพไดต้ดิตามพระผูม้พีระภาคตลอด ๗ เดอืน 

ดจุพระฉายา(เงา)ตดิตามพระองคไ์ปฉะนัน้ 

ลกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

  [๓๘๖] ครัง้นัน้ เมือ่ลว่งไป ๗ เดอืน อตุตรมาณพไดห้ลกีจารกิไปทางกรงุ 

มถิลิา ในแควน้วเิทหะ เมือ่เทีย่วจารกิไปตามล าดับ ไดเ้ขา้ไปหาพรหมายพุราหมณ์ 

ถงึทีอ่ยูใ่นกรงุมถิลิากราบแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พรหมายพุราหมณ์ถามอตุตรมาณพ 

วา่ “พอ่อตุตระ กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไป เป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่ง 

อืน่เลยหรอื ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลยหรอื” 

  อตุตรมาณพตอบวา่ “ทา่นขอรับ กติตศิัพทข์องทา่นพระโคดมทีข่จรไปเป็นเชน่ 

นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลย ทา่นพระโคดมทรงเป็นเชน่นัน้จรงิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่เลย 

ทัง้ยังทรงประกอบดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทิธาภสิงัขาร หมายถงึการแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง เชน่ คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดง 

   เป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุาก าแพง และภเูขาเหมอืนไปในทีว่า่ง ... ใชอ้ านาจ 

   ทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๓๘/๗๙ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๓-๓๕/๑๕-๒๐, ท.ีปา. ๑๑/๑๙๙-๒๐๐/๑๒๓-๒๒๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  คอื ทา่นพระโคดม 

   ๑. มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกัน ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมฝ่ีาพระบาทราบเสมอ 

       กันนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๒. พืน้ฝ่าพระบาททัง้สองของทา่นพระโคดมนี ้มจัีกรซึง่มกี าขา้งละ 

       ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง ขอ้ทีพ่ืน้ 

       ฝ่าพระบาททัง้สองของทา่นพระโคดมนี ้มจัีกรซึง่มกี าขา้งละ ๑,๐๐๐ ซี ่

       มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่งนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

   ๓. มสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไป ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมสีน้พระบาทยืน่ยาว 

       ออกไปนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

   ๔. มพีระองคลุยีาว ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระองคลุยีาวนี้ เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

   ๕. มพีระหัตถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระหัตถแ์ละ 

       พระบาทออ่นนุ่มนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๖. ฝ่าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ขอ้ทีพ่ระองคลุจีดกันเป็นรปูตาขา่ย 

       ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมฝ่ีาพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุ ี

       จดกันเป็นรปูตาขา่ยนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๗. มขีอ้พระบาทสงู ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมขีอ้พระบาทสงูนี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

   ๘. มพีระชงฆเ์รยีวดจุแขง้เนือ้ทราย ขอ้ทีท่่านพระโคดมมพีระชงฆเ์รยีว 

       ดจุแขง้เนือ้ทรายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๙. เมือ่ประทับยนื ไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุดว้ย 

       ฝ่าพระหัตถทั์ง้สองได ้ขอ้ทีท่า่นพระโคดมเมือ่ประทับยนืไมต่อ้งนอ้ม 

       พระองคล์งก็ทรงลบูถงึพระชานุดว้ยฝ่าพระหัตถทั์ง้สองไดน้ี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

         ๑๐. มพีระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระคยุหฐาน 

       อันเรน้อยูใ่นฝักนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๑. มพีระฉวสีทีอง มพีระฉวเีปลง่ปลั่งดจุทองค า ขอ้ทีท่า่นพระโคดมม ี

        พระฉวสีทีอง มพีระฉวเีปลง่ปลั่งดจุทองค านี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

         ๑๒. มพีระฉวลีะเอยีดจนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายได ้ขอ้ทีท่า่น 

       พระโคดมมพีระฉวลีะเอยีดจนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายไดน้ี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๓. มพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีว ขอ้ทีท่า่น 

       พระโคดมมพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีวนี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๔. มพีระโลมชาตปิลายงอนขึน้ คอื พระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวาดัง 

       กณุฑลสคีรามเขม้ดังดอกอัญชนั ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระโลมชาต ิ

       ปลายงอนขึน้ คอื พระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวาดังกณุฑล 

       สคีรามเขม้ดังดอกอัญชนันี ้เป็นลักษณะมหาบรุุษของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๕. มพีระวรกายตัง้ตรงดจุกายพรหม ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระวรกาย 

       ตัง้ตรงดจุกายพรหมนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๑๖. มพีระมังสะในที ่๗ แหง่๑ เต็มบรบิรูณ์ ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระมังสะ 

       ในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์นี ้เป็นลักษณะมหาบรุุษของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๗. มพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหี ์ขอ้ทีท่า่น 

       พระโคดมมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหีน์ี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ที ่๗ แหง่ ในทีน่ี ้คอื หลังพระหัตถท์ัง้ ๒ ขา้ง หลังพระบาททัง้ ๒ ขา้ง และล าพระศอ (ท.ีม.อ. 

   ๒/๓๕/๔๓, ม.ม.อ. ๒/๓๘๖/๒๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

         ๑๘. มรีอ่งพระปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกัน ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมรีอ่งพระ 

       ปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกนันี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๙. มพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลของตน้ไทร พระวรกายสงู 

       เทา่กับ ๑ วาของพระองค ์๑ วาของพระองคเ์ทา่กับสว่นสงูพระวรกาย 

       ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลของตน้ไทร 

       พระวรกายสงูเทา่กับ ๑ วาของพระองค ์๑ วาของพระองคเ์ทา่กับ 

       สว่นสงูพระวรกายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๐. มลี าพระศอกลมเทา่กันตลอด ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมลี าพระศอกลม 

       เทา่กันตลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๒๑. มเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ีขอ้ทีท่า่นพระโคดมมเีสน้ 

       ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้นีี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหา- 

       บรุษุนัน้ 

         ๒๒. มพีระหนุดจุคางราชสหี ์ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระหนุดจุคางราชสหีน์ี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๓. มพีระทนต ์๔๐ ซี ่ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระทนต ์๔๐ ซีน่ี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

         ๒๔. มพีระทนตเ์รยีบเสมอกัน ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระทนตเ์รยีบเสมอ 

       กันนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๕. มพีระทนตไ์มห่า่งกัน ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระทนตไ์มห่า่งกันนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๖. มพีระเขีย้วแกว้ขาวงาม ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระเขีย้วแกว้ขาวงามนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๗. มพีระชวิหาใหญย่าว ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระชวิหาใหญย่าวนี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

         ๒๘. มพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนกการเวก ขอ้ที ่

       ทา่นพระโคดมมพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนก 

       การเวกนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๒๙. มพีระเนตรด าสนทิ ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระเนตรด าสนทินี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๓๐. มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด ขอ้ทีท่า่นพระโคดมม ี

       ดวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

         ๓๑. มพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนปยุนุ่น ขอ้ทีท่า่น 

       พระโคดมมพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนปยุนุ่นนี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๓๒. มพีระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์ขอ้ทีท่า่นพระโคดมม ี

       พระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตรน์ี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

  ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ทรงประกอบดว้ยลักษณะมหาบรุษุ 

๓๒ ประการนีแ้ล 

  [๓๘๗] ท่านพระโคดมพระองคนั์น้ 

  เมือ่จะทรงด าเนนิ ทรงกา้วพระบาทเบือ้งขวากอ่น ไมก่า้วพระบาทยาวนัก 

ไมก่า้วพระบาทสัน้นัก ไมท่รงด าเนนิเร็วนัก ไมท่รงด าเนนิชา้นัก ขณะทรงด าเนนิ 

พระชานุกับพระชานุไมเ่สยีดสกีัน ขอ้พระบาทกับขอ้พระบาทไมก่ระทบกัน ไมท่รงยก 

พระอรุสุงู ไมท่รงทอดพระอรุไุปขา้งหลัง ไมท่รงกระแทกพระอรุ ุไมท่รงสา่ยพระอรุ ุ

  เมือ่ทรงด าเนนิพระวรกายสว่นบนไหว ทรงด าเนนิไมใ่ชก้ าลังมาก เมือ่ทอดพระเนตร 

ทรงเหลยีวดไูปทัง้พระวรกาย ไมท่รงแหงนด ูไมท่รงกม้ด ูขณะทรงด าเนนิ ไมส่า่ย 

พระเนตร ทรงทอดพระเนตรประมาณชัว่แอก ยิง่กวา่นัน้พระองคท์รงมพีระญาณทัสสนะ 

ไมม่อีะไรขวางกัน้ได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  เมือ่เสด็จเขา้สูล่ะแวกบา้น ไมท่รงยดืพระวรกาย ไมท่รงยอ่พระวรกาย ไมท่รง 

หอ่พระวรกาย ไมท่รงสา่ยพระวรกาย เสด็จเขา้ประทับน่ังบนพทุธอาสน ์ไมไ่กลนัก 

ไมใ่กลนั้ก ไมป่ระทับน่ังทา้วพระหัตถบ์นพทุธอาสน ์ไมท่รงพงิพระวรกายทีพ่ทุธอาสน์ 

  เมือ่ประทับน่ังในละแวกบา้น ไมท่รงคะนองพระหัตถ ์ไมท่รงคะนองพระบาท 

ไมป่ระทับน่ังชนัพระชานุ ไมป่ระทับน่ังซอ้นพระบาท ไมป่ระทับน่ังเอาฝ่าพระหัตถ ์

ยันพระหนุ(เทา้คาง) เมือ่ประทับน่ังในละแวกบา้น ไมท่รงคร่ันครา้ม ไมท่รงหวัน่ไหว 

ไมท่รงขลาด ไมท่รงสะดุง้ ทรงปราศจากโลมชาตชิชูนั ทรงพอพระทัยในวเิวก๑ 

  เมือ่ทรงรับน ้าลา้งบาตร ไมท่รงชบูาตรขึน้รับ ไมท่รงลดบาตรลงรับ ไมท่รง 

ยืน่บาตรคอยรับ ไมท่รงแกวง่บาตรคอยรับ ทรงรับน ้าลา้งบาตรไมน่อ้ยนักไมม่ากนัก 

ไมท่รงลา้งบาตรดังขลกุ ๆ ไมท่รงลา้งบาตรดว้ยวธิหีมนุ ไมท่รงวางบาตรทีพ่ืน้ 

ทรงลา้งบนพระหัตถ ์

  เมือ่ทรงลา้งพระหัตถก็์เป็นอันทรงลา้งบาตร เมือ่ทรงลา้งบาตรก็เป็นอันทรง 

ลา้งพระหัตถ ์ทรงเทน ้าลา้งบาตรไมไ่กลนัก ไมใ่กลนั้ก และทรงเทน ้าลา้งบาตรไมใ่ห ้

น ้ากระเซ็น 

  เมือ่ทรงรับขา้วสกุก็ไมท่รงชบูาตรขึน้รับ ไมท่รงลดบาตรลงรับ ไมท่รงยืน่ 

บาตรคอยรับ ไมท่รงแกวง่บาตรคอยรับ ทรงรับขา้วสกุไมน่อ้ยนักไมม่ากนัก ทรงรับ 

กับขา้ว เสวยพระกระยาหารพอประมาณกับขา้ว ไมท่รงท ากับขา้วใหเ้กนิกวา่ค าขา้ว 

ทรงเคีย้วค าขา้วขา้งในพระโอษฐส์องสามครัง้แลว้ทรงกลนื ขา้วยังไมล่ะเอยีด ไมท่รง 

กลนืลงไป ไมม่ขีา้วเหลอือยูใ่นพระโอษฐ ์จงึนอ้มค าขา้วอกีค าหนึง่เขา้ไป ทรงมปีกต ิ

ก าหนดรสอาหารแลว้เสวยอาหาร แตไ่มท่รงตดิในรส 

  ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้เสวยพระกระยาหารประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ คอื 

   ๑. ไมเ่สวยเพือ่เลน่ 

   ๒. ไมเ่สวยเพือ่มัวเมา 

   ๓. ไมเ่สวยเพือ่ประดับ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ม.ม.อ. ๒/๓๘๗/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

   ๔. ไมเ่สวยเพือ่ตกแตง่ 

   ๕. เสวยเพือ่ด ารงพระวรกายนีไ้ว ้

   ๖. เสวยเพือ่ยังพระชนมใ์หเ้ป็นไปได ้

   ๗. เสวยเพือ่ป้องกันความล าบาก 

   ๘. เสวยเพือ่ทรงอนุเคราะหพ์รหมจรรย ์

  ดว้ยทรงพระด ารวิา่ ‘เพยีงเทา่นีก็้จักก าจัดเวทนาเกา่ จักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 

รา่งกายของเราจักด าเนนิไปสะดวก ไมม่โีทษ และอยูส่ าราญ’ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ 

เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ เมือ่จะทรงรับน ้าลา้งบาตรไมท่รงชบูาตรขึน้รับ ไมท่รง 

ลดบาตรลงรับ ไมท่รงยืน่บาตรคอยรับ ไมท่รงแกวง่บาตรรับ ทรงรับน ้าลา้งบาตร 

ไมน่อ้ยนัก ไมม่ากนัก ไมท่รงลา้งบาตรดังขลกุ ๆ ไมท่รงลา้งบาตรดว้ยวธิหีมนุ 

ไมท่รงวางบาตรทีพ่ืน้ ทรงลา้งบนพระหัตถ ์เมือ่ทรงลา้งพระหัตถก็์เป็นอันทรงลา้ง 

บาตร เมือ่ทรงลา้งบาตรก็เป็นอันทรงลา้งพระหัตถ ์ทรงเทน ้าลา้งบาตรไมไ่กลนัก 

ไมใ่กลนั้ก ทรงเทน ้าลา้งบาตรไมใ่หน้ ้ากระเซ็น เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ไมท่รง 

วางบาตรทีพ่ืน้ ทรงวางไวใ้นทีไ่มไ่กลนัก ไมใ่กลนั้ก จะไมท่รงตอ้งการบาตรก็หามไิด ้

จะตามรักษาบาตรตลอดก็หามไิด ้เสวยเสร็จแลว้ ประทับนิง่เฉยอยูค่รูห่นึง่ แตไ่ม ่

ทรงปลอ่ยเวลาอนุโมทนาใหล้ว่งไป เสวยเสร็จแลว้ก็ทรงอนุโมทนา ไมท่รงตเิตยีน 

ภัตรนัน้ ไมท่รงมุง่หวงัภัตรอืน่ ทรงชีแ้จงใหบ้รษัิทเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไป 

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ 

  พระองคเ์สด็จลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จไป ก็ไมเ่สด็จเร็วนัก ไมเ่สด็จชา้นัก 

ไมผ่ลนุผลันเสด็จไป ไมท่รงจวีรสงูเกนิไป ไมท่รงจวีรต า่เกนิไป ไมท่รงจวีรแน่นตดิ 

พระวรกายเกนิไป และไมท่รงจวีรหลดุลุย่จากพระวรกาย ทรงจวีรไมใ่หล้มพัดแหวกได ้

ทัง้ฝุ่ นละอองไมต่ดิพระวรกาย เสด็จถงึพระอารามแลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้

จงึทรงลา้งพระบาท ไมท่รงใสพ่ระทัยเพือ่ประดับตกแตง่พระบาทอยู ่ทรงลา้งพระบาท 

แลว้ประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้พระวรกายตรง ด ารงพระสตไิวเ้บือ้งพระพักตร ์ไมท่รงด าร ิ

เพือ่เบยีดเบยีนพระองค ์ไมท่รงด ารเิพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมท่รงด ารเิพือ่เบยีดเบยีน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

ทัง้สองฝ่าย ประทับน่ังทรงด ารแิตส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กพ่ระองค ์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

แกผู่อ้ ืน่ ส ิง่ทีเ่ป็นประโยชนทั์ง้สองฝ่าย และสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กโ่ลกทัง้ปวงเทา่นัน้ 

ประทับอยูใ่นอาราม ก็ทรงแสดงธรรมในบรษัิท ไมท่รงยกยอ่งบรษัิท ไมท่รงรกุราน 

บรษัิท โดยทีแ่ท ้ทรงชีแ้จงใหบ้รษัิทเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจ 

ใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ 

  ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ทรงมพีระสรุเสยีงกกึกอ้งเปลง่ออกจากพระโอษฐ ์

ประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ คอื 

   ๑. นุ่มนวล   ๒. ฟังชดัเจน 

   ๓. ไพเราะ   ๔. ฟังงา่ย 

   ๕. กลมกลอ่ม   ๖. ไมพ่รา่ 

   ๗. ลุม่ลกึ   ๘. มกีังวาน 

  พระสรุเสยีงทีพ่ระองคท์รงสอนบรษัิทใหเ้ขา้ใจมไิดก้อ้งออกไปนอกบรษัิทนัน้ 

ชนทัง้หลายทีท่า่นพระโคดมทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึลกุจาก 

ทีน่ั่งจากไปยังเหลยีวดโูดยไมอ่ยากจากไป ตา่งร าพงึวา่ ‘เราไดเ้ห็นทา่นพระโคดม 

พระองคนั์น้ทรงด าเนนิ ประทับยนื เสด็จเขา้ละแวกบา้น ประทับน่ังนิง่ในละแวกบา้น 

ก าลังเสวยพระกระยาหารในละแวกบา้น เสวยเสร็จแลว้ก็ประทับน่ังนิง่ เสวยเสร็จแลว้ 

ทรงอนุโมทนา เสด็จกลับมายังพระอาราม เสด็จมาถงึพระอารามแลว้ประทับนิง่อยู่ 

ประทับอยูใ่นพระอารามแลว้ ทรงแสดงธรรมในบรษัิท ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ 

ทรงพระคณุเชน่นี ้ๆ และทรงพระคณุยิง่กวา่ทีก่ลา่วแลว้นัน้” 

  [๓๘๘] เมือ่อตุตรมาณพกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พรหมายพุราหมณ์ลกุจากทีน่ั่ง 

หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทศิทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่แลว้เปลง่อทุาน 

ขึน้ ๓ ครัง้วา่ 

   “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  แลว้คดิวา่ “ท าอยา่งไรหนอ เราจงึจะไดพ้บทา่นพระโคดมพระองคนั์น้สกัครัง้หนึง่ 

ท าอยา่งไร เราจงึจะไดส้นทนาปราศรัย(กับทา่นพระโคดม) บา้ง” 

  [๓๘๙] ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคเมือ่เสด็จจารกิไปในแควน้วเิทหะโดยล าดับ 

เสด็จถงึกรงุมถิลิา ไดท้ราบวา่ ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สวนมะมว่ง 

ของพระเจา้มฆเทวะ เขตกรงุมถิลิา พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุมถิลิาไดส้ดบัขา่ววา่ 

  “ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุร ทรงผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิ 

ไปในแควน้วเิทหะพรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เสด็จถงึกรงุมถิลิาแลว้ 

ประทับอยู ่ณ สวนมะมว่งของพระเจา้มฆเทวะ เขตกรงุมถิลิา ทา่นพระโคดม 

พระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชา 

และจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดา 

ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ พระองคท์รง 

รูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมม ี

ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศ 

พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระ 

อรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวกรงุมถิลิาพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ทลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับน่ังแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกประกาศชือ่และโคตรในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกก็น่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

 

พรหมายพุราหมณ์เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 

  [๓๙๐] พรหมายพุราหมณ์ไดส้ดับขา่ววา่ “ไดย้นิวา่ พระสมณโคดม 

เป็นศากยบตุร ทรงผนวชจากศากยตระกลู เสด็จถงึกรงุมถิลิาแลว้ประทับอยู ่ณ 

สวนมะมว่งของพระเจา้มฆเทวะ เขตกรุงมถิลิา” ครัง้นัน้แล พรหมายพุราหมณ์ 

พรอ้มดว้ยมาณพเป็นอันมาก พากันเขา้ไปยังสวนมะมว่งของพระเจา้มฆเทวะ 

ล าดับนัน้ ในทีไ่มไ่กลจากสวนมะมว่งของพระเจา้มฆเทวะ พรหมายพุราหมณ์ได ้

คดิวา่ “การทีเ่ราไมนั่ดหมายใหท้รงทราบกอ่นแลว้เขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมไมค่วร 

แกเ่ราเลย” 

  ล าดับนัน้ พรหมายพุราหมณ์เรยีกมาณพคนหนึง่มาสัง่วา่ “มาเถดิ พอ่มาณพ 

พอ่จงเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ แลว้จงทลูถามพระสมณโคดมถงึพระสขุภาพ 

ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ 

ตามค าของเราวา่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม พรหมายพุราหมณ์ทลูถามทา่นพระโคดม 

ถงึความมพีระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัย 

สมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และจงกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม พรหมาย-ุ 

พราหมณ์เป็นคนชรา เป็นคนแก ่เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมาโดยล าดับ จนมอีายุ 

๑๒๐ ปี นับแตเ่กดิ จบไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษร- 

ศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตร ์

และลักษณะมหาบรุษุ ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์และคหบดมีปีระมาณเทา่ใด 

อยูอ่าศัยในกรงุมถิลิา พรหมายพุราหมณ์ปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลศิกวา่พราหมณ์ 

และคหบดเีหลา่นัน้ เพราะโภคะ มนตร ์อาย ุและยศ ทา่นปรารถนาทีจ่ะเขา้เฝ้า 

ทา่นพระโคดม” 

  มาณพนัน้รับค าพรหมายพุราหมณ์แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พรหมายพุราหมณ์ทลูถามทา่นพระโคดมถงึพระสขุภาพ 

ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ อยูส่ าราญ และ 

ฝากกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นพระโคดม พรหมายพุราหมณ์เป็นคนชรา เป็น 

คนแก ่เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมาโดยล าดับ จนมอีาย ุ๑๒๐ ปี นับแตเ่กดิ 

จบไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์

เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พราหมณ์และคหบดมีปีระมาณเทา่ใด อยูอ่าศัยในกรงุมถิลิา พรหมาย-ุ 

พราหมณ์ปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลศิกวา่พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้ เพราะโภคะ มนตร ์

อาย ุและยศ ทา่นปรารถนาจะเขา้เฝ้าทา่นพระโคดม พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ พรหมายพุราหมณ์ จงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  หลังจากนัน้ มาณพนัน้จงึเขา้ไปหาพรหมายพุราหมณ์ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับ 

พรหมายพุราหมณ์วา่ “ทา่นเป็นผูท้ีท่า่นพระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแลว้ จงไป 

ในเวลาทีเ่ห็นสมควรเถดิ” 

พรหมายพุราหมณ์ขอดพูระชวิหาและพระคยุหฐาน 

  [๓๙๑] ครัง้นัน้แล พรหมายพุราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

บรษัิทนัน้ไดเ้ห็นพรหมายพุราหมณ์มาแตไ่กล จงึรบีลกุขึน้ใหโ้อกาสตามสมควร 

แกเ่ขา เปรยีบเหมอืนลกุขึน้ใหโ้อกาสแกผู่ม้ชี ือ่เสยีง มยีศ ล าดับนัน้ พรหมาย-ุ 

พราหมณไ์ดก้ลา่วกับบรษัิทนัน้วา่ “อยา่เลย ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เชญิทา่นทัง้หลาย 

น่ังบนอาสนะของตนเองเถดิ เราจักน่ังใกล ้ๆ พระสมณโคดมนี้” 

  ครัง้นัน้ พรหมายพุราหมณ์ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดพ้จิารณา 

ดลูักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการในพระวรกายของพระผูม้พีระภาค ไดเ้ห็นโดยมาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

เวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) พระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก (๒) พระชวิหาใหญ ่

จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในลักษณะมหาบรุษุอกี ๒ ประการ 

ตอ่จากนัน้ พรหมายพุราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาวา่ 

    “ขา้แตท่า่นพระโคดม ลักษณะมหาบรุษุ 

   ทีข่า้พระองคไ์ดส้ดับมาวา่ม ี๓๒ ประการ 

   แตย่ังไมเ่ห็นอยู ่๒ ประการในพระวรกายของพระองค ์

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูส้งูสดุกวา่นรชน 

   พระคยุหฐานของพระองคเ์รน้อยูใ่นฝัก 

   ทีผู่รู้ก้ลา่วกันวา่คลา้ยของนารหีรอื 

   พระชวิหาของพระองคไ์ดน้รลักษณ์หรอื 

   พระองคม์พีระชวิหาใหญห่รอื 

    ขา้พระองคจ์ะพงึทราบความขอ้นัน้ไดอ้ยา่งไร 

   ขอพระองคท์รงคอ่ย ๆ น าพระลักษณะนัน้ออกมาเถดิ 

   ขอไดโ้ปรดก าจัดความสงสยัของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ ทา่นฤาษี 

    ถา้พระองคท์รงประทานโอกาส 

   ขา้พระองคจ์ะขอทลูถามปัญหา 

   ทีข่า้พระองคป์รารถนาบางอยา่ง 

   เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูในปัจจบุัน 

   และเพือ่ความสขุในสมัปรายภพ” 

  [๓๙๒] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงด ารวิา่ “พรหมายพุราหมณ์นีเ้ห็น 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) คยุหฐาน 

อันเรน้อยูใ่นฝัก (๒) ชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใส 

ในลักษณะมหาบรุษุอกี ๒ ประการ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึทรงบันดาลอทิธาภสิงัขารใหพ้รหมายพุราหมณ์ 

ไดเ้ห็นพระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก และทรงแลบพระชวิหา สอดเขา้ในชอ่งพระกรรณ 

ทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลับมา ทรงสอดเขา้ในชอ่งพระนาสกิทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลบัมา 

ทรงแผพ่ระชวิหาปิดท่ัวมณฑลพระนลาฏ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกบั 

พรหมายพุราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 

    “พราหมณ์ ลักษณะมหาบรษุ 

   ทีท่า่นไดส้ดับมาวา่ม ี๓๒ ประการนัน้ 

   มอียูใ่นกายของเราครบทกุอยา่ง ทา่นอยา่สงสยั 

    พราหมณ์ สิง่ทีค่วรรูเ้ราไดรู้ย้ ิง่แลว้ 

   สิง่ทีค่วรเจรญิเราไดเ้จรญิแลว้ 

   และสิง่ทีค่วรละเราก็ละไดแ้ลว้ 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึเป็นพุทธะ 

    ทา่นไดรั้บโอกาสแลว้ จงถามปัญหาบางอยา่ง 

   ทีท่า่นปรารถนาเถดิ 

   เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูในปัจจบุัน 

   และเพือ่ความสขุในสมัปรายภพ” 

  [๓๙๓] ครัง้นัน้แล พรหมายพุราหมณ์ไดค้ดิวา่“เราเป็นผูท้ีพ่ระสมณโคดม 

ประทานโอกาสแลว้ จะทลูถามถงึประโยชนใ์นปัจจบุันหรอืประโยชนใ์นสมัปรายภพ” 

ล าดับนัน้ พรหมายพุราหมณ์ไดค้ดิวา่ “เราฉลาดประโยชนใ์นปัจจบุัน แมค้นเหลา่อืน่ 

ก็ถามเราถงึประโยชนใ์นปัจจบุัน ทางทีด่ ีเราควรทลูถามประโยชนใ์นสมัปรายภพ 

กับพระสมณโคดมเถดิ” 

  ตอ่จากนัน้ พรหมายพุราหมณ์ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาวา่ 

    “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

   บคุคลเป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

   เป็นผูจ้บเวท๑ไดอ้ยา่งไร 

   เป็นผูม้วีชิชา ๓๒ไดอ้ยา่งไร 

   บัณฑติเรยีกบคุคลผูม้คีวามสวสัดวีา่ อะไร 

    บคุคลเป็นพระอรหันตไ์ดอ้ยา่งไร 

   บคุคลมคีณุครบถว้นไดอ้ยา่งไร 

   บคุคลเป็นมนุไีดอ้ยา่งไร 

   และบัณฑติเรยีกพระพทุธเจา้วา่ อะไร” 

  [๓๙๔] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบพราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 

    “ผูใ้ดระลกึชาตกิอ่น ๆ ได ้

   เห็นสวรรคแ์ละอบาย 

   บรรลถุงึความสิน้ชาต ิ

   ผูนั้น้ชือ่วา่เป็นมนุผีูรู้ย้ ิง่ถงึทีส่ดุ 

    มนุนัีน้ยอ่มรูจ้ติอันบรสิทุธิ ์

   อันพน้จากราคะทัง้หลาย โดยประการทัง้ปวง 

   เป็นผูล้ะชาตแิละมรณะไดแ้ลว้ 

   ชือ่วา่มคีณุครบถว้นแหง่พรหมจรรย ์

   ชือ่วา่ถงึฝ่ังแหง่ธรรมทัง้ปวง 

   บัณฑติเรยีกพระพทุธเจา้วา่ ผูค้งที”่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พรหมายพุราหมณ์ลกุขึน้จากทีน่ั่ง หม่ผา้ 

เฉวยีงบา่ หมอบลงแทบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ จมุพติ 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยปาก นวดดว้ยฝ่ามอืทัง้ ๒ และประกาศชือ่ 

ของตนวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นพราหมณ์ชือ่พรหมาย ุขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นพราหมณ์ชือ่พรหมาย”ุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๘๓ (พรหมายสุตูร) หนา้ ๔๗๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๐ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  ครัง้นัน้แล บรษัิทหมูนั่น้เกดิความอัศจรรยใ์จวา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ทา่นผูเ้จรญิ พระสมณะเป็นผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก พรหมายพุราหมณ์ 

นีเ้ป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มยีศ ยังท าความเคารพยกยอ่งอยา่งยิง่เชน่นี”้ 

  หลังจากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพรหมายพุราหมณ์วา่ “พอละพราหมณ์ 

เชญิทา่นลกุขึน้น่ังบนทีน่ั่งของตนเถดิ เพราะจติของทา่นเลือ่มใสในเราแลว้” 

  จากนัน้ พรหมายพุราหมณ์จงึลกุขึน้น่ังบนทีน่ั่งของตน 

ทรงแสดงอนปุพุพกีถา 

  [๓๙๕] ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคตรัสอนุปพุพกีถา๑แกพ่รหมายพุราหมณ์ 

คอื ทรงประกาศเรือ่งทาน เรือ่งศลี เรือ่งสวรรค ์เรือ่งโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้ 

หมองแหง่กาม และอานสิงสใ์นการออกบวช เมือ่ทรงทราบวา่ พรหมายพุราหมณ์ม ี

จติควรบรรลธุรรม สงบ ออ่น ปราศจากนวิรณ์ เบกิบาน ผอ่งใส จงึทรงประกาศ 

สามกุกังสกิเทศนา๒ คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค ธรรมจักษุอันไรธ้ลุคีอืกเิลส 

ปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แกพ่รหมายพุราหมณ์บนทีน่ั่งน่ันเองวา่ “สิง่ใดสิง่หนึง่ม ี

ความเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดลว้นมคีวามดับไปเป็นธรรมดา” เปรยีบเหมอืน 

ผา้ขาวสะอาด ปราศจากมลทนิ ควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

  ล าดับนัน้ พรหมายพุราหมณ์เห็นธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม หยั่งลงสูธ่รรม 

หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลกั 

ค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๙ (อปุาลวิาทสตูร) หนา้ ๖๕ ในเลม่นี้ 

๒ สามกุกงัสกิเทศนา หมายถงึพระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงยกขึน้แสดงเอง โดยไมม่ผีูท้ลูอาราธนา 

   หรอืทลูถาม (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๙๘/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑. พรหมายสุตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ อนึง่ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหาร 

ของขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีด้ว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  พรหมายพุราหมณ์ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจาก 

ทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป 

พรหมายพุราหมณ์ไดต้ระเตรยีมของควรเคีย้วควรฉันอันประณีตไวใ้นนเิวศนข์องตน 

แลว้ใชใ้หค้นไปกราบทลูภัตตกาลกับพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม 

ถงึเวลาแลว้ พระพทุธเจา้ขา้ ภัตตาหารส าเร็จแลว้” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องพรหมายพุราหมณ์ แลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้

แลว้พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ตอ่มา พรหมายพุราหมณ์ไดอ้ังคาสภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้ 

เป็นประมขุ ใหอ้ ิม่หน าดว้ยของควรเคีย้วควรฉันอันประณีตดว้ยมอืของตนตลอด ๗ วนั 

เมือ่ลว่ง ๗ วันนัน้ไป พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จจารกิไปในแควน้วเิทหะ เมือ่พระผูม้ ี

พระภาคเสด็จจากไปแลว้ไมน่านนัก พรหมายพุราหมณ์ก็ไดส้ ิน้ชวีติไป 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเป็นอันมากพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พรหมายพุราหมณ์สิน้ชวีติแลว้ คตขิองเขาเป็นเชน่ไร สมัปรายภพของเขาเป็นเชน่ไร 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พรหมายพุราหมณ์เป็นบัณฑติ 

ไดบ้รรลธุรรมและธรรมตามล าดับ๑ ไมเ่บยีดเบยีนเราใหล้ าบากเพราะเหตแุหง่ธรรมเลย 

พรหมายพุราหมณ์เป็นโอปปาตกิะ๒ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกี” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พรหมายสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เสลสตูร๓ 

วา่ดว้ยเสลพราหมณ์ 

  [๓๙๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้อังคตุตราปะ พรอ้มกับภกิษุ- 

สงฆห์มูใ่หญ ่ประมาณ ๑,๒๕๐ รปู เสด็จถงึนคิมของชาวอังคตุตราปะชือ่อาปณะ 

ชฎลิชือ่เกณยิะไดส้ดับขา่ววา่ 

  “ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู 

เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้อังคตุตราปะพรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๑,๒๕๐ รปู 

เสด็จถงึอาปณนคิมโดยล าดับ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไป 

อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในพระสตูรนีห้มายถงึอรหัตตมรรค ธรรมตามล าดับ ในพระสตูรนีห้มายถงึอรยิมรรค ๓ (คอื 

   โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามริรค) และสามัญญผล (ม.ม.อ. ๒/๓๙๕/๒๘๖) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๙ (อัฏฐกนาครสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูทยีบ ข.ุส.ุ (แปล) ๒๕/๕๕๔-๕๗๙/๖๓๐-๖๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ย 

พระองคเ์องแลว้ ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ 

มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้

เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

เกณิยชฎลินมินตเ์สวยภตัตาหาร 

  หลังจากนัน้ เกณยิชฎลิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคจงึทรงชีแ้จงใหเ้กณยิชฎลิเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ครัง้นัน้ เกณยิชฎลิ 

ผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆ ์โปรดรับภัตตาหารของ 

ขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่เกณยิชฎลิกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “เกณยิะ ภกิษุ- 

สงฆม์มีากถงึ ๑,๒๕๐ รปู อนึง่ ทา่นก็ยังเลือ่มใสในพราหมณ์ทัง้หลายยิง่นัก” 

  แมค้รัง้ที ่๒ เกณยิชฎลิก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดม 

ผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆม์มีากถงึ ๑,๒๕๐ รปู ทัง้ขา้พระองคเ์ป็นผูเ้ลือ่มใสในพราหมณ์ 

ทัง้หลายยิง่นักก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆโ์ปรดรับ 

ภัตตาหารของขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ตรัสกับเกณยิชฎลิวา่ “เกณยิะ ภกิษุสงฆ ์

มมีากถงึ ๑,๒๕๐ รปู อนึง่ ทา่นก็ยังเลือ่มใสในพราหมณ์ทัง้หลายยิง่นัก” 

  แมค้รัง้ที ่๓ เกณยิชฎลิก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดม 

ผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆม์มีากถงึ ๑,๒๕๐ รปู ทัง้ขา้พระองคเ์ป็นผูเ้ลือ่มใสในพราหมณ์ 

ทัง้หลายยิง่นักก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆโ์ปรดรับ 

ภัตตาหารของขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ครัง้นัน้ เกณยิชฎลิทราบอาการ 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจากทีน่ั่ง เขา้ไปยังอาศรมของตนแลว้ 

เรยีกมติรสหาย ญาตสิาโลหติมาบอกวา่ “ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้ขอแจง้ใหท้ราบวา่ 

ขา้พเจา้นมินตพ์ระสมณโคดม พรอ้มกับภกิษุสงฆม์าฉันภัตตาหารในวนัพรุ่งนี้ 

ขอทา่นทัง้หลายพงึท าความขวนขวายดว้ยก าลังกายเพือ่ขา้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

  พวกมติรสหายและญาตสิาโลหติรับค าเกณยิชฎลิแลว้ บางพวกกอ่เตา บางพวก 

ผา่ฟืน บางพวกลา้งภาชนะ บางพวกตัง้หมอ้น ้า บางพวกปอูาสนะ สว่นเกณยิชฎลิ 

จัดแจงโรงปะร าดว้ยตนเอง 

พราหมณ์ชือ่เสละไดฟ้งัค าวา่ พทุธะ 

  [๓๙๗] สมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่เสละอาศยัอยูใ่นอาปณนคิม เป็นผูจ้บ 

ไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์

เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญในโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบรุษุ ทัง้ยัง 

เป็นอาจารยส์อนมนตรแ์กม่าณพจ านวน ๓๐๐ คนอกีดว้ย สมัยนัน้ เกณยิชฎลิก็เป็น 

ผูเ้ลือ่มใสในเสลพราหมณ์ยิง่นัก ขณะนัน้ เสลพราหมณ์แวดลอ้มดว้ยมาณพ ๓๐๐ คน 

เดนิเทีย่วเลน่อยู ่ไดเ้ขา้ไปยังอาศรมของเกณยิชฎลิ ไดเ้ห็นชนบางพวกก าลังกอ่เตา 

บางพวกก าลังผา่ฟืน บางพวกก าลังลา้งภาชนะ บางพวกก าลังตัง้หมอ้น ้า บางพวก 

ก าลังปอูาสนะ สว่นเกณยิชฎลิก าลังจัดแจงโรงปะร าดว้ยตนเอง จงึไดถ้ามเกณยิชฎลิ 

วา่ “ทา่นเกณยิะ จักมพีธิอีาวาหมงคลหรอืววิาหมงคล พธิบีชูามหายัญจะปรากฏ 

แกท่า่น หรอืทา่นไดท้ลูเชญิพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ ใหเ้สด็จมาเสวยพระ 

กระยาหารพรอ้มกับขา้ราชบรพิาร ในวนัพรุง่นีห้รอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

  เกณยิชฎลิตอบวา่ “ขา้แตท่า่นเสละ ขา้พเจา้มไิดม้พีธิอีาวาหมงคลหรอืววิาห- 

มงคล และมไิดท้ลูเชญิพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธเสด็จมาเสวยพระกระยาหาร 

พรอ้มกับขา้ราชบรพิาร ในวนัพรุง่นี ้แตพ่ธิบีชูามหายัญไดป้รากฏแกข่า้พเจา้ 

เนือ่งจากพระสมณโคดมผูเ้ป็นศากยบตุร ผูเ้สด็จออกผนวชจากศากยตระกลูเสด็จ 

จารกิไปในแควน้อังคตุตราปะ พรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๑,๒๕๐ รูป 

เสด็จถงึอาปณนคิมแลว้ ท่านพระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค’ ขา้พเจา้ไดท้ลูนมินตท์า่นพระโคดมพระองคนั์น้ พรอ้มดว้ยภกิษุ- 

สงฆม์าฉันภัตตาหารในวนัพรุง่นี้” 

  เสลพราหมณ์ ถามวา่ “ทา่นเกณยิะ ทา่นกลา่วค าวา่ ‘พทุธะ’ หรอื” 

  เกณยิชฎลิ ตอบวา่ “ทา่นเสละ ใช ่ขา้พเจา้กลา่วค าวา่ ‘พทุธะ” 

  เสลพราหมณ์ ถามย ้าอกีวา่ “ทา่นเกณยิะ ทา่นกลา่วค าวา่ ‘พทุธะ’ หรอื” 

  เกณยิชฎลิ ตอบวา่ “ทา่นเสละ ใช ่ขา้พเจา้กลา่วค าวา่ ‘พทุธะ” 

  [๓๙๘] ครัง้นัน้ เสลพราหมณ์ไดค้ดิวา่ “แมแ้ตเ่สยีงประกาศวา่พทุธะนีแ้ล 

ก็หาไดย้ากในโลก พระมหาบรุษุผูป้ระกอบดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการที ่

ปรากฏในมนตรข์องเรา ยอ่มมคีตเิป็น ๒ อยา่ง ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้ทรงอยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้ ๔ เป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะ มรีาชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ 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 ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา 

       หรอืศัสตรา ทรงครอบครองแผน่ดนินีม้สีาครเป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติจะไดเ้ป็นพระอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูไ้มม่กีเิลสในโลก” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

 

เสลพราหมณ์เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 

  เสลพราหมณ์ถามวา่ “ทา่นเกณยิะ บัดนี ้ทา่นพระโคดมอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ประทับอยูท่ีไ่หน” 

  เมือ่เสลพราหมณ์ถามอยา่งนีแ้ลว้ เกณยิชฎลิไดย้กแขนขวาชีบ้อกเสลพราหมณ์ 

วา่ “ทา่นเสละ ทา่นจงเดนิไปทางบรเิวณทวิไมส้เีขยีวนัน้เถดิ” 

  หลังจากนัน้ เสลพราหมณ์พรอ้มดว้ยมาณพ ๓๐๐ คน ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ พลางเรยีกมาณพเหลา่นัน้มาเตอืนวา่ “ทา่นทัง้หลาย จงอยา่ 

สง่เสยีงดัง คอ่ย ๆ เดนิตามกันไปใหเ้ป็นระเบยีบ เพราะทา่นผูเ้จรญิเหลา่นัน้ชอบอยู ่

ตามล าพัง ดจุพญาราชสหีใ์หย้นิดไีดย้าก อนึง่ ขณะทีเ่ราก าลังสนทนากับพระสมณ- 

โคดม ทา่นจงอยา่พดูสอดแทรกขึน้ รอใหเ้ราสนทนาจบเสยีกอ่น” 

  ล าดับนัน้ เสลพราหมณ์ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดพ้จิารณาดู 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการในพระวรกายของพระผูม้พีระภาค 

  เสลพราหมณ์ไดเ้ห็นลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการในพระวรกายของพระผูม้ ี

พระภาคโดยมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) พระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก 

(๒) พระชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในลกัษณะ 

มหาบรุษุทัง้ ๒ ประการ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ “เสลพราหมณ์นี้เห็นลักษณะมหาบรุษุ 

๓๒ ประการของเราโดยมาก เวน้อยู ่๒ ประการ คอื (๑) คยุหฐาน อันเรน้อยูใ่นฝัก 

(๒) ชวิหาใหญ ่จงึยังเคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในลักษณะมหาบรุษุ 

อกี ๒ ประการ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงบันดาลอทิธาภสิงัขาร๑ใหเ้สลพราหมณ์ไดเ้ห็น 

พระคยุหฐานอันเรน้อยูใ่นฝัก และทรงแลบพระชวิหาสอดเขา้ไปในชอ่งพระกรรณ 

ทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลับมา สอดเขา้ชอ่งพระนาสกิทัง้ ๒ ขา้งกลับไปกลับมา ทรงแผ ่

พระชวิหาปิดท่ัวมณฑลพระนลาฏ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๔๘ (อังคลุมิาลสตูร) หนา้ ๔๒๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

 

เสลพราหมณ์กบัศษิยก์ราบทลูขอบรรพชาอปุสมบท 

  ครัง้นัน้ เสลพราหมณ์ไดค้ดิวา่ “พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะ 

มหาบรุษุ ๓๒ ประการบรบิรูณ์ ไมบ่กพรอ่ง แตเ่รายังไมท่ราบวา่พระองคเ์ป็น 

พระพทุธเจา้จรงิหรอืไม ่เราไดส้ดับเรือ่งนีม้าจากส านักของพราหมณ์ทัง้หลายซึง่เป็น 

คนชรา เป็นผูใ้หญ ่เป็นอาจารยแ์ละปาจารย ์ผูก้ลา่วกันวา่ ‘พระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลาย ยอ่มแสดงพระองคใ์หป้รากฏในเมือ่บคุคลกลา่ว 

ถงึคณุของพระองค ์ทางทีด่ ีเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรเ์ป็นคาถา 

ทีเ่หมาะสม” 

  [๓๙๙] ล าดับนัน้ เสลพราหมณ์จงึชมเชยพระผูม้พีระภาคเฉพาะพระพักตร ์

ดว้ยคาถาทีเ่หมาะสมวา่ 

    “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค พระองคเ์สด็จอบุตัมิาดแีลว้ 

   มพีระวริยิภาพ มพีระวรกายสมบรูณ์ 

   มพีระรัศมเีรอืงงาม เป็นผูน่้าทัศนายิง่นัก 

   มพีระฉววีรรณเปลง่ปลั่งดั่งทอง 

   มพีระเขีย้วแกว้ขาวสะอาด 

    เพราะพระลักษณะมหาบรุษุ 

   ทีม่ปีรากฏแกม่หาบรุษุนัน้ 

   ยอ่มมปีรากฏในพระวรกายของพระองคอ์ยา่งครบถว้น 

    พระองคม์พีระเนตรแจม่ใส มพีระพักตรผ์ดุผอ่ง 

   มพีระวรกายสงูใหญต่รง 

   มพีระเดช ทรงรุง่เรอืงอยูใ่นทา่มกลางหมูส่มณะ 

   เหมอืนดวงอาทติยร์ุง่เรอืงอยู ่

    พระองคเ์ป็นภกิษุ มคีณุสมบัตงิดงามน่าชม 

   มพีระฉววีรรณผดุผอ่งดั่งทอง 

   พระองคม์พีระวรรณะสงูสง่ถงึเพยีงนี ้

   จะเป็นสมณะไปท าไม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

    พระองคค์วรเป็นพระเจา้จักรพรรด ิ

   ทีอ่งอาจในหมูพ่ลรถ ทรงปราบปรามไพรชีนะ 

   ทรงเป็นใหญใ่นภาคพืน้ชมพทูวปี 

   ซึง่มสีมทุรสาครทัง้สีเ่ป็นขอบเขต 

    ขา้แตพ่ระโคดม ขอเชญิพระองคข์ ึน้ครองราชย ์

   เป็นพระเจา้จักรพรรดจิอมมนุษยต์ามพระราชประเพณี 

   ทีก่ษัตราธริาชโดยพระชาตไิดเ้สวยราชย ์

   มหีมูเ่สวกามาตยเ์สด็จตามพระองคเ์ถดิ” 

  (พระผูม้พีระภาคตรัสพระคาถาวา่) 

    “เสลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาอยูแ่ลว้ 

   คอืเป็นพระธรรมราชาผูย้อดเยีย่ม 

   ยังธรรมจักรทีไ่มม่ใีคร ๆ หมนุไปได ้ใหห้มนุไปได”้ 

  (เสลพราหมณ์กราบทลูวา่) 

    “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระองคท์รงปฏญิญาวา่ 

   เป็นสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นพระธรรมราชาผูย้อดเยีย่ม 

   ทัง้ยังตรัสยนืยันวา่ยังธรรมจักรใหเ้ป็นไป 

    ใครหนอเป็นเสนาบดขีองพระองคผ์ูเ้จรญิ 

   เป็นสาวกผูป้ระพฤตติามเบือ้งพระยคุลบาทของพระองคผ์ูเ้ป็นศาสดา 

   ใครจะชว่ยประกาศธรรมจักรทีพ่ระองคท์รงใหเ้ป็นไปแลว้นีไ้ด”้ 

  (พระผูม้พีระภาคตรัสตอบดว้ยพระคาถาวา่) 

   “เสลพราหมณ์ สารบีตุรผูเ้กดิตามตถาคต 

   จะชว่ยประกาศธรรมจักรทีย่อดเยีย่ม 

   ซึง่เราใหเ้ป็นไปไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

    พราหมณ์ เราไดรู้ย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่๑ 

   ไดเ้จรญิธรรมทีค่วรใหเ้จรญิ๒ 

   ไดล้ะธรรมทีค่วรละ๓ไดแ้ลว้ 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึเป็นพระพทุธเจา้ 

    พราหมณ์ ทา่นจงขจัดความสงสยัในตัวเราเสยี 

   จงนอ้มใจเชือ่เราเสยีเถดิ 

   การไดเ้ห็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้เนอืง ๆ 

   เป็นโอกาสทีห่าไดย้าก 

    ผูจ้ะปรากฏเนอืง ๆ ในโลก 

   ยอ่มเป็นการหาไดย้าก 

   พราหมณ์ เรานัน้เป็นพระพทุธเจา้ 

   เป็นหมอผา่ตัดลกูศรคอืกเิลสชัน้เยีย่ม 

    เราเป็นผูป้ระเสรฐิสดุ ไมม่ผีูเ้ปรยีบเทยีบ 

   ย า่ยมีารและเสนามารได ้

   ควบคมุอมติรทัง้หมด๔ไวใ้นอ านาจ 

   ไมม่ภีัยจากทีไ่หน เบกิบานอยู”่ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ ในทีน่ีห้มายถงึวชิชาและวมิตุต ิ(ม.ม.อ. ๒/๓๙๙/๒๙๐) 

๒ ธรรมทีค่วรใหเ้จรญิ ในทีน่ีห้มายถงึมรรคสัจ (ม.ม.อ. ๒/๓๙๙/๒๙๐) 

๓ ธรรมทีค่วรละ ในทีน่ีห้มายถงึสมทุยสัจ (ม.ม.อ. ๒/๓๙๙/๒๙๐-๒๙๑) 

๔ อมติรท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึมาร ๕ จ าพวก คอื (๑) กเิลสมาร(มารคอืกเิลส) (๒) ขันธมาร(มารคอื 

   เบญจขันธ)์ (๓) อภสิังขารมาร(มารคอือภสิังขาร) (๔) เทวปตุตมาร(มารคอืเทพบตุร) (๕) มัจจุมาร(มาร 

   คอืความตาย) (ข.ุส.ุอ. ๒/๕๖๗/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

  (เสลพราหมณ์กลา่วดว้ยคาถาวา่) 

    “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอเชญิพระองค ์

   จงทรงใครค่รวญค าของขา้พระองคน์ี้ 

   เหมอืนอยา่งทีพ่ระผูม้พีระภาค ผูม้พีระจักษุ 

   เป็นหมอผา่ตัดลกูศรคอืกเิลส 

   เป็นมหาวรีะตรัสไว ้

   เหมอืนพญาราชสหีบ์ันลอืสหีนาทอยูใ่นป่า 

    ใครเห็นพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิสดุ 

   ไมม่ผีูเ้ปรยีบเทยีบ 

   ย า่ยมีารและเสนามารได ้จะไมพ่งึเลือ่มใสเลา่ 

   ถงึคนผูเ้กดิในตระกลูต า่ก็ยังเลือ่มใส 

    ผูป้รารถนา จะตามฉัน ก็เชญิมา 

   หรอืผูท้ีไ่มป่รารถนา ก็เชญิกลับไป 

   ฉันจะบวชในส านักของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูม้พีระปัญญาประเสรฐินี้” 

  (มาณพเหลา่นัน้กลา่วดว้ยคาถาวา่) 

    “หากทา่นอาจารยป์ระทับใจค าสอน 

   ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้เชน่นี ้

   แมเ้ราทัง้หลายก็จะบวช 

   ในส านักของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูม้พีระปัญญาประเสรฐิ” 

    พราหมณ์ ๓๐๐ คนนีพ้ากันประนมมอื ทลูขอบรรพชาวา่ 

   “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

   จะประพฤตพิรหมจรรย ์ในส านักของพระองค”์ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

  (พระผูม้พีระภาคตรัสดว้ยพระคาถาวา่) 

    “เสละ พรหมจรรยเ์รากลา่วไวแ้ลว้ 

   ผูบ้รรลจุะเห็นไดเ้อง ใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล 

   ในศาสนาทีม่กีารบรรพชาไมไ่รผ้ล 

   เมือ่คนทีไ่มป่ระมาท หมั่นศกึษาอยู่๑” 

  เสลพราหมณ์พรอ้มทัง้บรวิารไดรั้บการบรรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ 

  [๔๐๐] เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป เกณยิชฎลิสัง่ใหจั้ดของเคีย้วของฉันอันประณีตไวใ้น 

อาศรมของตน แลว้สง่คนไปกราบทลูภัตตกาลวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารส าเร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จไป 

ยังอาศรมของเกณยิชฎลิและประทับบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

  จากนัน้ เกณยิชฎลิไดอ้ังคาสภกิษุสงฆซ์ ึง่มพีระพทุธเจา้เป็นประธานใหอ้ิม่หน า 

ส าราญดว้ยของเคีย้วของฉันอันประณีตดว้ยตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จ 

ทรงวางพระหัตถแ์ลว้ เกณยิชฎลิเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควร ทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

พระพทุธเจา้ทรงท าอนุโมทนาแกเ่กณิยชฎลิ 

  พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาแกเ่กณยิชฎลิดว้ยพระคาถาเหลา่นีว้า่ 

    “การบชูาไฟเป็นการบชูายัญอันประเสรฐิ 

   วา่ดว้ยเรือ่งฉันท ์สาวติรฉัีนทเ์ป็นฉันทอ์ันดับแรก 

   พระราชาเป็นประมขุของมนุษยทั์ง้หลาย 

   สมทุรสาครเป็นศนูยร์วมแหง่แมน่ ้าทัง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๘๑๘-๘๓๗/๔๗๖-๔๗๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๒. เสลสตูร 

    ดาวนักษัตรทัง้หลาย มดีวงจันทรเ์ดน่สกาว 

   มวลความรอ้นมดีวงอาทติยเ์ป็นเจา้ 

   หมูช่นผูมุ้ง่แสวงบญุอยูม่พีระสงฆเ์ทา่นัน้ 

   เป็นทางเจรญิแหง่บญุแทจ้รงิของผูบ้ชูา” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงท าอนุโมทนาแกเ่กณยิชฎลิดว้ยพระคาถาเหลา่นีแ้ลว้ 

ก็เสด็จลกุจากพทุธอาสนจ์ากไป 

  ตอ่มา ทา่นพระเสละพรอ้มดว้ยภกิษุผูเ้ป็นบรวิาร จากไปอยูเ่พยีงล าพัง ไมป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอนัเป็น 

ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแน่แท ้รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๑” 

  จงึเป็นอันวา่ ทา่นพระเสละพรอ้มกับภกิษุผูเ้ป็นบรวิารไดเ้ป็นพระอรหันต ์

จ านวนหนึง่บรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระเสละพรอ้มดว้ยภกิษุผูเ้ป็นบรวิารไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ หม่จวีรเฉวยีงบา่ ประคองอัญชลไีปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่

ไดก้ราบทลูดว้ยคาถาวา่ 

    “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ผูม้พีระจักษุ 

   ขา้พระองคทั์ง้หลายถงึพระองคเ์ป็นสรณะครบ ๘ วนันับจากวนันี้ 

   จงึเป็นอันวา่ขา้พระองคทั์ง้หลายฝึกฝนตนส าเร็จ 

   ในศาสนาของพระองคใ์ชเ้วลา ๗ วนัเทา่นัน้ 

    พระองคท์รงเป็นพระสพัพัญญพูทุธเจา้ เป็นพระศาสดา 

   เป็นพระมนุผีูค้รอบง ามารได ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๖ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

   ทรงตัดอนุสยักเิลสได ้ทรงขา้มหว้งน ้าใหญค่อืสงสารไดแ้ลว้ 

   ยังทรงชว่ยหมูส่ตัวน์ีใ้หข้า้มตามไปไดด้ว้ย 

    พระองคท์รงลว่งพน้อปุธไิด ้

   ท าลายอาสวะไดแ้ลว้ ไมม่อีปุาทาน 

   ละความหวาดกลัวภัยได ้

   เหมอืนพญาราชสหีไ์มก่ลวัตอ่หมูเ่นือ้” 

    ภกิษุ ๓๐๐ รปูนี ้ยนืประนมมอือยู ่กราบทลูวา่ 

   “ขา้แตพ่ระองคผ์ูท้รงแกลว้กลา้ 

   ขอพระองคโ์ปรดเหยยีดพระยคุลบาทออกเถดิ 

   ขอเชญิทา่นผูป้ระเสรฐิทัง้หลาย 

   ถวายอภวิาทพระบรมศาสดาเถดิ” ดังนีแ้ล 

เสลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อสัสลายนสตูร 

วา่ดว้ยอสัสลายนมาณพ 

  [๔๐๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล พราหมณ์ผูม้าจากแควน้ตา่ง ๆ ประมาณ 

๕๐๐ คน พักอาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ครัง้นัน้ พราหมณ์เหลา่นัน้ 

ไดค้ดิวา่ “พระสมณโคดมนีท้รงบัญญัตคิวามบรสิทุธิท์ีท่ั่วไปแกว่รรณะ ๔ จ าพวก 

ใครหนอจะสามารถเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้ได”้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  สมัยนัน้ มาณพชือ่อัสสลายนะ อาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ียังเป็นหนุ่ม โกนศรีษะ 

มอีาย ุ๑๖ ปี นับแตเ่กดิมา เป็นผูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์

อักษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญในโลกายต- 

ศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบรุษุ๑ 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์เหลา่นัน้คดิกันวา่ “อัสสลายนมาณพผูน้ี ้อาศัยอยูใ่นกรงุ 

สาวตัถ ียังเป็นหนุ่ม ฯลฯ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ เขาจะ 

สามารถเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้ได”้ 

  ล าดับนัน้ พราหมณ์เหลา่นัน้พากันเขา้ไปหาอัสสลายนมาณพถงึทีอ่ยู ่แลว้ได ้

กลา่ววา่ “พอ่อัสสลายนะ พระสมณโคดมนี ้ทรงบัญญัตคิวามบรสิทุธิท์ีท่ั่วไปแก ่

วรรณะ ๔ จ าพวก พอ่อัสสลายนะ จงไปเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้เถดิ” 

  เมือ่พราหมณ์ทัง้หลายกลา่วอยา่งนี้แลว้ อัสสลายนมาณพไดก้ลา่วกับพราหมณ์ 

เหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดมเป็นธรรมวาททีีบ่คุคล 

จะพงึเจรจาโตต้อบไดย้าก ขา้พเจา้ไมส่ามารถจะเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดม 

ในค านัน้ได”้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ พราหมณ์เหลา่นัน้ก็ไดก้ลา่วกับอัสสลายนมาณพวา่ “พอ่อัสสลายนะ 

พระสมณโคดมนี ้ทรงบัญญัตคิวามบรสิทุธิท์ีท่ั่วไปแกว่รรณะ ๔ จ าพวก พอ่อัสสลายนะ 

จงไปเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้เถดิ พอ่อัสสลายนะไดป้ระพฤตวิธิบีรรพชา๒ 

มาแลว้” 

  แมค้รัง้ที ่๒ อัสสลายนมาณพก็ไดก้ลา่วกับพราหมณ์เหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดมเป็นธรรมวาท ีทีบ่คุคลจะพงึเจรจาโตต้อบ 

ไดย้าก ขา้พเจา้ไมส่ามารถจะเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้ได”้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑-๗ ขอ้ ๓๘๓ (พรหมายสุตูร) หนา้ ๔๗๑ ในเลม่นี้ 

๒ วธิบีรรพชา ในทีน่ีห้มายถงึมนตรแ์ละอาจาระทีเ่ป็นเหตใุหม้าณพเรยีนไตรเพทแลว้ภายหลังจงึบรรพชา 

   ประพฤตศิกึษาอยู ่(ม.ม.อ. ๒/๔๐๑/๒๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

แมค้รัง้ที ่๓ พราหมณ์เหลา่นัน้ก็ไดก้ลา่วกับอัสสลายนมาณพวา่ “พอ่อัสสลายนะ 

พระสมณโคดมนี ้ทรงบัญญัตคิวามบรสิทุธิท์ีท่ั่วไปแกว่รรณะ ๔ จ าพวก พอ่อัสสลายนะ 

จงเขา้ไปเจรจาโตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้เถดิ พอ่อัสสลายนะไดป้ระพฤตวิธิ ี

บรรพชามาแลว้ พอ่อัสสลายนะอยา่ยอมแพเ้สยีตัง้แตย่ังไมร่บเลย” 

  เมือ่พราหมณ์เหลา่นัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ อัสสลายนมาณพไดก้ลา่วกับพราหมณ์ 

เหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ยอมไมไ่ดแ้น่ ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดม 

เป็นธรรมวาททีีบ่คุคลจะพงึเจรจาโตต้อบไดย้าก ขา้พเจา้คงไมส่ามารถจะเจรจา 

โตต้อบกับพระสมณโคดมในค านัน้ได ้แตข่า้พเจา้จักไปตามค าของทา่นทัง้หลาย” 

เร ือ่งวรรณะ ๔ จ าพวก๑ 

  [๔๐๒] ล าดับนัน้ อัสสลายนมาณพพรอ้มดว้ยคณะพราหมณ์หมูใ่หญ ่พากัน 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็น 

ทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ 

วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เท่านัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์ 

เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจากพรหม เป็นผูท้ีพ่รหม 

สรา้งขึน้ เป็นทายาทของพรหม’ ในเรือ่งนีท้า่นพระโคดมไดต้รัสไวอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อสัสลายนะ นางพราหมณีของพราหมณ์ทัง้หลาย 

มรีะดบูา้ง มคีรรภบ์า้ง คลอดบตุรบา้ง ใหบ้ตุรดืม่นมบา้ง ปรากฏอยู ่พราหมณ์ 

เหลา่นัน้ซึง่เป็นผูเ้กดิจากโยนเีหมอืนกัน ยังจะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เร ือ่งวรรณะ ในทีน่ีห้มายถงึชนชัน้ทีจั่ดแบง่ออกไปตามหลักศาสนาพราหมณ์เรยีกวา่ วรรณะ ๔ คอื (๑) กษัตรยิ ์

   (๒) พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศทูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

อืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็น 

บตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจากพรหม เป็นผูท้ีพ่รหมสรา้งขึน้ 

เป็นทายาทของพรหม” 

  อัสสลายนมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนีก็้จรงิ แตใ่นเรือ่งนีพ้ราหมณ์ 

ทัง้หลายก็ยังเขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ 

ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๓] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร ทา่นไดฟั้งมาแลว้หรอืวา่ ‘ในแควน้โยนก แควน้กัมโพชะ และปัจจันตชนบท 

อืน่ ๆ มวีรรณะอยู ่๒ จ าพวกเทา่นัน้ คอื (๑) เจา้ (๒) ทาส เป็นเจา้แลว้กลับ 

เป็นทาส เป็นทาสแลว้กลับเป็นเจา้” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เคยฟังความขอ้นัน้มา 

แลว้อยา่งนีว้า่ ‘ในแควน้โยนก แควน้กัมโพชะ และปัจจันตชนบทอืน่ ๆ มวีรรณะอยู่ 

๒ จ าพวกเทา่นัน้ คอื (๑) เจา้ (๒) ทาส เป็นเจา้แลว้กลับเป็นทาส เป็นทาสแลว้ 

กลับเป็นเจา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไรเป็น 

ความยนิดขีองพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วแลว้อยา่งนี้วา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอื 

พราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนัน้ก็จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๔] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร กษัตรยิเ์ทา่นัน้หรอืทีเ่ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

พยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะพงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก๑ สว่นพราหมณ์ไมเ่ป็นอยา่งนัน้หรอื 

  แพศยเ์ทา่นัน้หรอื ฯลฯ 

  ศทูรเทา่นัน้หรอืทีเ่ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติ 

พยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะพงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก สว่นพราหมณ์ไมเ่ป็นอยา่งนัน้หรอื” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมก้ษัตรยิท์ีเ่ป็นผู ้

ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตาย 

แลว้จะพงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิ แมว้รรณะ ๔ จ าพวก ทีเ่ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์

ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผูเ้พง่เล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะพงึไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ทัง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไร 

เป็นความยนิดขีองพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอื 

พราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ตรัสอยา่งนัน้ก็จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร พราหมณ์เทา่นัน้หรอืทีเ่ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการ 

ลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาด 

จากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตาย 

แลว้จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กษัตรยิไ์มเ่ป็นอยา่งนัน้หรอื แพศยไ์มเ่ป็น 

อยา่งนัน้หรอื ศทูรไมเ่ป็นอยา่งนัน้หรอื” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมก้ษัตรยิท์ีเ่ป็นผู ้

เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิ 

ในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดู 

ค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไม ่

พยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากสวรรคตแลว้จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิ แมว้รรณะ ๔ จ าพวก ทีเ่ป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาด 

จากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาด 

จากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมา- 

ทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคทั์ง้หมด” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไรเป็น 

ความยนิดขีองพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนีก็้จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๖] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร ในประเทศนี ้พราหมณ์เทา่นัน้หรอืทีส่ามารถเจรญิเมตตาจติ อันไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีน กษัตรยิ ์แพศย ์ศทูร ไมส่ามารถหรอื” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม ในประเทศนี ้

แมก้ษัตรยิก็์สามารถเจรญิเมตตาจติ อันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน 

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิในประเทศนี ้แมว้รรณะ ๔ จ าพวก ก็สามารถ 

เจรญิเมตตาจติ อันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนไดทั้ง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไรเป็น 

ความยนิดขีองพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนัน้ก็จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนี้วา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  [๔๐๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร พราหมณ์เทา่นัน้หรอืทีส่ามารถถอืเอาเครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้า 

แลว้ลอยละอองธลุไีด ้กษัตรยิ ์แพศย ์ศทูร ไมส่ามารถหรอื” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมก้ษัตรยิก็์ยอ่ม 

สามารถถอืเอาเครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้าแลว้ลอยละอองธลุไีด ้

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิแมว้รรณะ ๔ จ าพวก ก็ยอ่มสามารถถอืเอา 

เครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้าแลว้ลอยละอองธลุไีดทั้ง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไรเป็น 

ความยนิดขีองพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนัน้ก็จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร พระราชามหากษัตรยิใ์นโลกนี ้ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๑แลว้ จะพงึทรงเกณฑ ์

บรุษุผูม้ฐีานะตา่ง ๆ กัน ๑๐๐ คน ใหม้าประชมุกันตรัสวา่ ‘มาเถดิทา่นทัง้หลาย 

ในจ านวนบรุุษเหลา่นัน้ บรุษุเหลา่ใดเกดิจากตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ 

ราชตระกลู บรุษุเหลา่นัน้จงถอืเอาไมส้กั ไมส้าละ ไมส้น ไมจั้นทน ์หรอืไมทั้บทมิ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙ (กันทรกสตูร) หนา้ ๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้ มาเถดิทา่นทัง้หลาย ในจ านวนบรุษุ 

เหลา่นัน้ บรุษุเหลา่ใดเกดิจากตระกลูจัณฑาล ตระกลูพราน ตระกลูชา่งจักสาน 

ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ บรุษุเหลา่นัน้จงถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร 

ไมร้างยอ้มผา้ หรอืไมล้ะหุง่มาท าเป็นไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้ 

  อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ไฟทีบ่รุษุทัง้หลายผูเ้กดิจาก 

ตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ราชตระกลู ถอืเอาไมส้กั ไมส้าละ ไมส้น ไมจั้นทน ์

หรอืไมทั้บทมิ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้เทา่นัน้หรอื เป็นไฟ 

มเีปลว มสี ีมแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จได ้สว่นไฟ 

ทีบ่รุษุทัง้หลายผูเ้กดิจากตระกลูจัณฑาล ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งจักสาน 

ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ ถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร ไมร้างยอ้มผา้ หรอื 

ไมล้ะหุง่ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้นัน้ เป็นไฟไมม่เีปลว ไมม่สี ี

ไมม่แีสงสวา่ง และไมส่ามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จไดก้ระนัน้หรอื” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมไ้ฟทีบ่รุษุทัง้หลาย 

ผูเ้กดิจากตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ราชตระกลู ถอืเอาไมส้กั ไมส้าละ ไมส้น 

ไมจั้นทน ์หรอืไมทั้บทมิ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้นัน้ ก็เป็นไฟ 

มเีปลว มสี ีมแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จได ้แมไ้ฟ 

ทีบ่รุษุทัง้หลายผูเ้กดิจากตระกลูจัณฑาล ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งจักสาน 

ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ ถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร ไมร้างยอ้มผา้ 

หรอืไมล้ะหุง่ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟลกุโพลงขึน้นัน้ ก็เป็นไฟมเีปลว มสี ี

มแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟใหส้ าเร็จได ้ทา่นพระโคดม ความจรงิ 

แมไ้ฟทกุชนดิก็เป็นไฟมเีปลว มสี ีมแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟให ้

ส าเร็จไดทั้ง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ในเรือ่งนี ้อะไรเป็นก าลัง อะไรเป็น 

ความยนิดขีองพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว วรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณ์ ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส 

เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจากพรหม พรหมเป็นผูส้รา้งขึน้ เป็นทายาทของ 

พรหม” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดมตรัสอยา่งนัน้ก็จรงิ แตใ่นเรือ่งนี้ 

พราหมณ์ทัง้หลายก็เขา้ใจเรือ่งนัน้อยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม” 

  [๔๐๙] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร ขตัตยิกมุารในโลกนี ้ส าเร็จการอยูร่ว่มกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการ 

อยูร่ว่มเป็นสามภีรรยากันของคนทัง้สองนัน้ จงึเกดิบตุรขึน้ บตุรทีเ่กดิจากนาง 

พราหมณีกับขตัตยิกมุารนัน้ ซึง่เหมอืนมารดาก็ด ีเหมอืนบดิาก็ด ีควรจะเรยีกวา่ 

‘กษัตรยิห์รอืพราหมณ์” 

  อัสสลายนมาณพทลูตอบวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม บตุรทีเ่กดิจากนางพราหมณี 

กับขตัตยิกมุารนัน้ ซึง่เหมอืนมารดาก็ด ีเหมอืนบดิาก็ด ีควรจะเรยีกวา่ ‘กษัตรยิ ์

ก็ได ้พราหมณ์ก็ได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณกมุารในโลกนีพ้งึส าเร็จการอยูร่ว่มกับ 

นางกษัตรยิ ์เพราะอาศัยการอยูร่ว่มเป็นสามภีรรยากันของคนทัง้สองนัน้ บตุรจงึ 

เกดิขึน้ บตุรทีเ่กดิจากนางกษัตรยิก์ับพราหมณกมุารนัน้ ซึง่เหมอืนมารดาก็ด ี

เหมอืนบดิาก็ด ีควรจะเรยีกวา่ ‘กษัตรยิห์รอืพราหมณ์” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม บตุรผูเ้กดิจากนางกษัตรยิก์ับพราหมณกมุารนัน้ ซึง่เหมอืน 

มารดาก็ด ีเหมอืนบดิาก็ด ีควรจะเรยีกวา่ ‘กษัตรยิก็์ได ้พราหมณ์ก็ได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในโลกนีเ้ขาพงึผสมแมม่า้กับพอ่ลา เพราะ 

อาศัยการผสมแมม่า้กับพอ่ลานัน้จงึเกดิลกูมา้(ลอ่)ขึน้ ลกูมา้ทีเ่กดิจากแมม่า้กับพอ่ลา 

ซึง่เหมอืนแมก็่ด ีเหมอืนพอ่ก็ด ีควรจะเรยีกวา่ ‘มา้หรอืลา” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ลกูผสมนัน้ยอ่มเป็นมา้อัสดร ขา้แตท่า่นพระโคดม 

เรือ่งของสตัวน์ีข้า้พระองคเ์ห็นวา่ตา่งกัน (แตต่ามนัยตน้) ส าหรับเรือ่งของมนุษย ์

เหลา่โนน้ ขา้พระองคเ์ห็นวา่ไมต่า่งกัน” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในโลกนีม้มีาณพ ๒ คนเป็นพีน่อ้งรว่มทอ้ง 

เดยีวกัน คนหนึง่เป็นคนศกึษาเลา่เรยีน อาจารยไ์ดแ้นะน า คนหนึง่ไมไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีน 

อาจารยไ์มไ่ดแ้นะน า พราหมณ์ทัง้หลายพงึเชือ้เชญิคนไหนใน ๒ คนนีใ้หบ้รโิภคกอ่น 

ในการเลีย้งของผูม้ศีรัทธา๑ก็ด ีในการเลีย้งเพือ่เป็นบรรณาการก็ด ีในการเลีย้งเพือ่ 

บชูายัญก็ด ีในการเลีย้งเพือ่ตอ้นรับแขกก็ด”ี 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ใน ๒ คนนี ้พราหมณ์ทัง้หลายพงึเชญิมาณพผูศ้กึษา 

เลา่เรยีน ผูท้ีอ่าจารยไ์ดแ้นะน าใหบ้รโิภคกอ่น ในการเลีย้งของผูม้ศีรัทธาก็ด ีในการ 

เลีย้งเพือ่เป็นบรรณาการก็ด ีในการเลีย้งเพือ่บชูายัญก็ด ีในการเลีย้งเพือ่ตอ้นรับแขก 

ก็ด ีขา้แตท่า่นพระโคดม ของทีใ่หใ้นผูไ้มไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีน ผูท้ีอ่าจารยไ์มไ่ดแ้นะน า 

จักมผีลมากไดอ้ยา่งไรเลา่” 

  “อัสสลายนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในโลกนีม้มีาณพ ๒ คนเป็น 

พีน่อ้งรว่มทอ้งเดยีวกัน คนหนึง่เป็นคนศกึษาเลา่เรยีน อาจารยไ์ดแ้นะน า แตเ่ป็น 

คนทศุลี มบีาปธรรม คนหนึง่ไมไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีน อาจารยไ์มไ่ดแ้นะน า แตเ่ป็นคน 

มศีลี มกีลัยาณธรรม พราหมณ์ทัง้หลายจะพงึเชือ้เชญิคนไหนใน ๒ คนนีใ้หบ้รโิภค 

กอ่น ในการเลีย้งของผูม้ศีรัทธาก็ด ีในการเลีย้งเพือ่เป็นบรรณาการก็ด ีในการเลีย้ง 

เพือ่บชูายัญก็ด ีในการเลีย้งเพือ่ตอ้นรับแขกก็ด”ี 

  อัสสลายนมาณพกราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ใน ๒ คนนี ้พราหมณ์ 

ทัง้หลายพงึเชญิมาณพผูไ้มไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีน ผูท้ีอ่าจารยไ์มไ่ดแ้นะน า แตเ่ป็นคน 

มศีลี มกีลัยาณธรรมใหบ้รโิภคกอ่น ในการเลีย้งของผูม้ศีรัทธาก็ด ีในการเลีย้ง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในการเลีย้งของผูม้ศีรทัธา ในทีน่ีห้มายถงึในการถวายภัตรส าหรับญาตผิูต้าย (ม.ม.อ. ๒/๔๐๙/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๑ } 



๕๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

เพือ่เป็นบรรณาการก็ด ีในการเลีย้งเพือ่บชูายัญก็ด ีในการเลีย้งเพือ่ตอ้นรับแขกก็ด ี

ขา้แตท่า่นพระโคดม ของทีใ่หใ้นบคุคลผูท้ศุลี มบีาปธรรม จักมผีลมากไดอ้ยา่งไรเลา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัสสลายนะ เมือ่กอ่นทา่นไดอ้า้งก าเนดิ อา้งก าเนดิ 

แลว้ก็อา้งเรือ่งมนต ์อา้งเรือ่งมนตแ์ลว้ก็อา้งเรือ่งตบะ อา้งเรือ่งตบะแลว้ก็มาพดู 

เรือ่ง ความบรสิทุธิท์ีท่ั่วไปแกว่รรณะ ๔ จ าพวก ซึง่เราบัญญัตไิว”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อัสสลายนมาณพก็น่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอตก 

กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

วรรณะ ๔ จ าพวกในอดตี 

  [๔๑๐] ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่อัสสลายนมาณพน่ังนิ่ง เกอ้เขนิ 

คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ จงึไดต้รัสกับอัสสลายนมาณพวา่ 

  “อัสสลายนะ เรือ่งเคยมมีาแลว้ พราหมณ์ฤาษี ๗ ตน มาประชมุกันทีก่ระทอ่ม 

มงุบังดว้ยใบไมใ้นราวป่า เกดิมทีฏิฐชิัว่เห็นปานนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์ 

เทา่นัน้ วรรณะอืน่เลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม’ 

  อสติเทวลฤาษีไดส้ดับวา่ ‘ไดท้ราบวา่ พราหมณ์ฤาษี ๗ ตนมาประชมุกันที ่

กระทอ่มมงุบังดว้ยใบไมใ้นราวป่า เกดิมทีฏิฐชิัว่เห็นปานนีว้า่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิ 

ทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม’ 

  ล าดับนัน้ อสติเทวลฤาษีโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้สแีดงออ่น สวมรองเทา้ 

๒ ชัน้ ถอืไมเ้ทา้เลีย่มทองไปปรากฏในบรเิวณศาลาของพราหมณ์ฤาษี ๗ ตน 

ครัง้นัน้แล อสติเทวลฤาษีเมือ่เดนิไปมาอยูใ่นบรเิวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทัง้ ๗ ตน 

ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เออ ทา่นพราหมณ์ฤาษีเหลา่นีไ้ปไหนกันหมด เออ ทา่นพราหมณ์ 

ฤาษีเหลา่นีไ้ปไหนกันหมด’ 

  ล าดับนัน้ พราหมณ์ฤาษี ๗ ตน ไดค้ดิวา่ ‘ใครหนอนี ่เดนิไปมาเหมอืนเด็ก 

ชาวบา้น ในบรเิวณศาลาของพราหมณ์ฤาษี ๗ ตน กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เออ ทา่น 

พราหมณ์ฤาษีเหลา่นีไ้ปไหนกันหมด เออ ทา่นพราหมณ์ฤาษีเหลา่นีไ้ปไหนกันหมด’ 

เอาละ เราทัง้หลายจักสาปแชง่มัน’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๒ } 



๕๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  ล าดับนัน้ พราหมณ์ฤาษี ๗ ตน ก็พากันสาปแชง่อสติเทวลฤาษีวา่ ‘เป็นเถา้ 

เถดิคนถอ่ย เป็นเถา้เถดิคนถอ่ย’ พราหมณฤ์าษี ๗ ตน พากันสาปแชง่อสติเทวล- 

ฤาษี ดว้ยประการใด ๆ อสติเทวลฤาษีกลับเป็นผูม้รีปูงามกวา่ เป็นผูน่้าดกูวา่ 

และเป็นผูน่้าเลือ่มใสกวา่ ดว้ยประการนัน้ ๆ 

  ครัง้นัน้แล พราหมณ์ฤาษี ๗ ตน ไดค้ดิวา่ ‘ตบะของเราทัง้หลายเปลา่ประโยชน ์

พรหมจรรยข์องเราไมม่ผีล ดว้ยวา่เมือ่กอ่นเราทัง้หลายสาปแชง่ผูใ้ดวา่ ‘เป็นเถา้เถดิ 

คนถอ่ย เป็นเถา้เถดิคนถอ่ย’ ผูนั้น้บางคนก็เป็นเถา้เป็นจณุ แตผู่น้ีเ้ราทัง้หลายยิง่ 

สาปแชง่ ดว้ยประการใด ๆ เขากลับเป็นผูม้รีปูงามยิง่ข ึน้ เป็นผูน่้าดยู ิง่ข ึน้ และเป็น 

ผูน่้าเลือ่มใสยิง่ขึน้ ดว้ยประการนัน้ ๆ’ 

  อสติเทวลฤาษีกลา่ววา่ ‘ตบะของทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เปลา่ประโยชนก็์หามไิด ้

พรหมจรรยข์องทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายไมม่ผีลก็หามไิด ้เชญิทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จงละ 

ความคดิประทษุรา้ยในเราเสยีเถดิ’ 

  พราหมณ์ฤาษี กลา่ววา่ ‘พวกเรายอมสละความคดิประทษุรา้ย ทา่นเป็น 

ใครหนอ’ 

  อสติเทวลฤาษี กลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายไดย้นิชือ่อสติเทวลฤาษีมา 

บา้งไหม’ 

  พราหมณ์ฤาษี กลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เราทัง้หลายเคยไดย้นิอยู’่ 

  อสติเทวลฤาษี กลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เรานีแ้ลคอือสติเทวลฤาษี 

ตนนัน้’ 

  อัสสลายนะ ล าดับนัน้แล พราหมณ์ฤาษี ๗ ตน พากันเขา้ไปหาอสติเทวลฤาษี 

เพือ่จะไหว ้

  [๔๑๑] อัสสลายนะ ครัง้นัน้ อสติเทวลฤาษีไดก้ลา่วกับพราหมณ์ฤาษี 

ทัง้ ๗ ตนวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ไดส้ดับขา่วนีม้าวา่ ‘ไดท้ราบวา่ 

พราหมณ์ฤาษี ๗ ตนมาประชมุกันในกระทอ่มมงุบังดว้ยใบไมใ้นราวป่า แลว้เกดิมทีฏิฐ ิ

ชัว่เห็นปานนี้วา่ ‘วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณอืน่เลว วรรณะ 

ทีข่าวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอืน่ด า พราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์ผูท้ีม่ใิชพ่ราหมณ์ 

ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เกดิจาก 

พรหม พรหมเป็นผูส้รา้งขึน้ เป็นทายาทของพรหม จรงิหรอื’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๓ } 



๕๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๓. อัสสลายนสตูร 

  พราหมณ์ฤาษีทัง้ ๗ ตน ตอบวา่ ‘จรงิ ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  อสติเทวลฤาษีถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘มารดาบังเกดิเกลา้ไดแ้ตง่งาน 

กับพราหมณ์เทา่นัน้ มไิดแ้ตง่งานกับชายผูม้ใิชพ่ราหมณ์เลย’ 

  ‘ไมรู่เ้ลย ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘มารดาของมารดาบังเกดิเกลา้ตลอด ๗ ชัว่โคตร 

ชัว่ยา่ยายของฝ่ายมารดา ไดแ้ตง่งานกับพราหมณ์เทา่นัน้ ไมไ่ดแ้ตง่งานกับชายผูม้ใิช ่

พราหมณ์เลย’ 

  ‘ไมรู่เ้ลย ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘บดิาบังเกดิเกลา้ไดแ้ตง่งานกับนางพราหมณี 

เทา่นัน้ ไมไ่ดแ้ตง่งานกับหญงิผูม้ใิชน่างพราหมณีเลย’ 

  ‘ไมรู่เ้ลย ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘บดิาของบดิาบังเกดิเกลา้ตลอด ๗ ชัว่โคตร 

ชัว่ปู่ ตาของฝ่ายบดิา ไดแ้ตง่งานกับนางพราหมณีเทา่นัน้ ไมไ่ดแ้ตง่งานกับหญงิผู ้

มใิชน่างพราหมณีเลย’ 

  ‘ไมรู่เ้ลย ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ การถอืก าเนดิในครรภม์ไีดด้ว้ยอาการอยา่งไร’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลายรูว้า่ ‘การถอืก าเนดิในครรภย์อ่มมไีด ้คอื 

   ๑. มารดาบดิาอยูร่ว่มกัน 

   ๒. มารดามรีะด ู

   ๓. คันธัพพะ๑ปรากฏ ฉันใด 

  เพราะปัจจัย ๓ ประการนี ้ประชมุพรอ้มกัน การถอืก าเนดิในครรภ ์ยอ่มมไีด ้

ฉันนัน้’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คนัธพัพะ ในทีน่ีห้มายถงึสัตวผ์ูจ้ะมาเกดิในครรภนั์น้ (ปฏสินธวิญิญาณ) (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๘/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๔ } 



๕๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘เอาเถดิ สตัวท์ีเ่กดิในครรภพ์งึเป็นกษัตรยิ ์

เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย ์หรอืเป็นศทูร’ 

  ‘ขา้พเจา้ทัง้หลาย ไมรู่เ้ลย ทา่นผูเ้จรญิ’ 

  อสติเทวลฤาษีถามวา่ ‘เมือ่เป็นเชน่นัน้ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายรูห้รอืวา่ ‘ทา่น 

ทัง้หลายเป็นพวกไหน’ 

  พราหมณ์ฤาษีทัง้ ๗ ตนตอบวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ขา้พเจา้ 

ทัง้หลายไมรู่เ้ลยวา่ ‘ขา้พเจา้ทัง้หลายเป็นพวกไหน’ 

  อัสสลายนะ พราหมณ์ฤาษี ๗ ตนนัน้ ถกูอสติเทวลฤาษีซกัไซร ้ไลเ่ลยีง ไตถ่าม 

ในวาทะปรารภชาตกิ าเนดิของตนก็ตอบไมไ่ด ้บัดนี ้ทา่นถกูเราซกัไซร ้ไลเ่ลยีง ไตถ่าม 

ในวาทะปรารภชาตกิ าเนดิของตน จะตอบไดอ้ยา่งไร ทา่นเป็นศษิยม์อีาจารยแ์ตย่ังรู ้

ไมห่มด เป็นแตถ่อืทัพพเีทา่นัน้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อัสสลายนมาณพไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่น 

พระโคดมโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

อสัสลายนสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โฆฏมขุสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โฆฏมขุะ 

  [๔๑๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอเุทนอยู ่ณ เขมยิอัมพวนั เขตกรงุพาราณส ีสมัยนัน้ 

พราหมณ์ชือ่โฆฏมขุะไดไ้ปกรงุพาราณส ีดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ครัง้นัน้แล โฆฏมขุ- 

พราหมณ์ เดนิเทีย่วเลน่อยู ่ไดเ้ขา้ไปยังเขมยิอัมพวนั สมัยนัน้ ทา่นพระอเุทนเดนิ 

จงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้ โฆฏมขุพราหมณ์เขา้ไปหาทา่นพระอเุทนถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ เดนิจงกรมตามทา่นพระอเุทน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๕ } 



๕๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

ผูก้ าลังเดนิจงกรมอยู ่ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ “สมณะผูเ้จรญิ การบวชทีถ่กูตอ้งไมม่ ี

ในการบวชนีข้า้พเจา้มคีวามเห็นอยา่งนี ้เพราะในการบวชนีบ้ัณฑติทัง้หลายเชน่ทา่นก็ยัง 

ไมเ่ห็นธรรม” 

  เมือ่โฆฏมขุพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอเุทนจงึลงจากทีจ่งกรม 

เขา้ไปยังวหิารแลว้น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้แมโ้ฆฏมขุพราหมณ์ก็ลงจากทีจ่งกรม 

เขา้ไปยังวหิารแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระอเุทนไดก้ลา่วกับโฆฏมขุพราหมณ์ 

วา่ “พราหมณ์ อาสนะมอียู ่ถา้ทา่นปรารถนาก็เชญิน่ังเถดิ” 

  โฆฏมขุพราหมณ์กลา่ววา่ “ขา้พเจา้รอการเชือ้เชญิของทา่นอเุทนอยูจ่งึยัง 

ไมน่ั่ง เพราะคนเชน่ขา้พเจา้ไมม่ใีครเชือ้เชญิกอ่นแลว้ จะพงึส าคัญการน่ังบนอาสนะ 

ทีค่วรน่ังก็ดกูระไรอยู”่ 

  ล าดับนัน้แล โฆฏมขุพราหมณ์เลอืกน่ังแลว้ ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอเุทนวา่ “สมณะผูเ้จรญิ การบวชทีถ่กูตอ้งไมม่ ีในการบวชนี้ 

ขา้พเจา้มคีวามเห็นอยา่งนี ้เพราะในการบวชนีบ้ัณฑติทัง้หลายเชน่ทา่นก็ยังไมเ่ห็นธรรม” 

  ทา่นพระอเุทนกลา่ววา่ “พราหมณ์ ถา้ทา่นจะพงึยอมรับค าทีค่วรยอมรับ 

และพงึคัดคา้นค าทีค่วรคดัคา้นของเรา อนึง่ ทา่นยังไมเ่ขา้ใจเนือ้ความแหง่ภาษิตใด 

ก็ควรซกัถามเราในภาษิตนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘ทา่นอเุทน ภาษิตนีเ้ป็นอยา่งไร 

เนือ้ความแหง่ภาษิตนีเ้ป็นอยา่งไร’ เพราะท าอยา่งนี้ เราทัง้สองจะพงึมกีารสนทนา 

ปราศรัยกันในเรือ่งนีไ้ด”้ 

  โฆฏมขุพราหมณ์กลา่ววา่ “ขา้พเจา้จักยอมรับค าทีค่วรยอมรับ และจักคัดคา้น 

ค าทีค่วรคัดคา้นของทา่นอเุทน อนึง่ ขา้พเจา้ไมรู่เ้นือ้ความแหง่ภาษิตใดของทา่น 

อเุทน ขา้พเจา้จักซกัถามทา่นอเุทนในภาษิตนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘ทา่นอเุทน ภาษิตนี้ 

เป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่ภาษิตนีเ้ป็นอยา่งไร’ เพราะท าอยา่งนี ้เราทัง้สองจง 

สนทนาปราศรัยกันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๖ } 



๕๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

 

บคุคล ๔ ประเภท 

  [๔๑๓] ทา่นพระอเุทนกลา่ววา่ “พราหมณ์ บคุคล ๔ ประเภทนี ้มปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ ประเภท ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   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 ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

       เดอืดรอ้น 

  บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น 

เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน 

  พราหมณ์ บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนี ้ทา่นชอบใจบคุคลจ าพวกไหนเลา่” 

  โฆฏมขุพราหมณ์กลา่ววา่ “ทา่นอเุทน ขา้พเจา้ไมช่อบใจบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

  ขา้พเจา้ไมช่อบใจบคุคลผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น 

  ขา้พเจา้ไมช่อบใจบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนให ้

เดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

  ขา้พเจา้ชอบใจบคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนให ้

เดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น (เพราะ)บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้นนัน้ เป็นผู ้

ไมห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๗ } 



๕๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

  “พราหมณ์ เพราะเหตไุรเลา่ ทา่นจงึไมช่อบใจบคุคล ๓ ประเภทนี”้ 

  “ทา่นอเุทน บคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

ชือ่วา่ท าตนซึง่รักสขุเกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึ 

ไมช่อบใจบคุคลนี ้

  ฝ่ายบคุคลผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

ชือ่วา่ท าผูอ้ ืน่ซ ึง่รักสขุเกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึ 

ไมช่อบใจบคุคลนี ้

  สว่นบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็น 

ผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ชือ่วา่ท าตนเองและ 

ผูอ้ืน่ซ ึง่รักสขุเกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึไมช่อบใจบคุคลนี ้

  แตบ่คุคลใด ไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

บคุคลนัน้ ชือ่วา่ไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น 

เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน ชือ่วา่ไมท่ าตนและผูอ้ ืน่ซ ึง่รักสขุ 

เกลยีดทกุขใ์หเ้ดอืดรอ้น ใหร้อ้นรุม่ เพราะเหตนุี ้ขา้พเจา้จงึชอบใจบคุคลนี้” 

บรษิทั ๒ จ าพวก 

  [๔๑๔] ทา่นพระอเุทนกลา่ววา่ “พราหมณ์ บรษัิทม ี๒ จ าพวก 

  บรษิทั ๒ จ าพวก ไหนบา้ง 

  คอื บรษัิทบางพวกในโลกนี้ 

   ๑. มคีวามก าหนัดยนิดเีมือ่มตีา่งหแูกว้มณี จงึแสวงหาบตุร ภรรยา 

       ทาสหญงิ ทาสชาย นา สวน ทองและเงนิ 

   ๒. ไมม่คีวามก าหนัดยนิดเีมือ่มตีา่งหแูกว้มณี ก็ละทิง้บตุร ภรรยา 

       ทาสหญงิ ทาสชาย นา สวน ทองและเงนิ แลว้ออกจากเรอืน 

       บวชเป็นบรรพชติ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๘ } 



๕๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

  บคุคลใดไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และ 

เป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น บคุคลนัน้ 

ชือ่วา่ไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ 

มตีนอันประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน 

  พราหมณ์ ทา่นเห็นบคุคลเชน่ไรในบรษัิทไหนมาก คอืในบรษัิทผูก้ าหนัดยนิด ี

ในแกว้มณีและกณุฑล แสวงหาบตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย นา สวน ทอง 

และเงนิ และในบรษัิทผูไ้มก่ าหนัดยนิดใีนตา่งหแูกว้มณี ละทิง้บตุร ภรรยา ทาสหญงิ 

ทาสชาย นา สวน ทอง และเงนิ แลว้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” 

  โฆฏมขุพราหมณ์กลา่ววา่ “ทา่นอเุทน บคุคลใดไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่น 

ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้ม่ท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบ 

ในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น บคุคลนัน้ชือ่วา่ไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

นัน้ เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน 

  ขา้พเจา้เห็นบคุคลนีม้มีากในบรษัิทผูไ้มก่ าหนัดยนิดใีนเมือ่มตีา่งหแูกว้มณี 

ละทิง้บตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย นา สวน ทอง และเงนิ แลว้ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ” 

  “พราหมณ์ ในบัดนีน่ั้นเอง เรายอ่มรูค้ าทีท่า่นกลา่วแลว้อยา่งนีว้า่ ‘สมณะ 

ผูเ้จรญิ การบวชทีถ่กูตอ้งไมม่ ีในการบวชนีข้า้พเจา้มคีวามเห็นอยา่งนี ้เพราะในการ 

บวชนีบ้ัณฑติทัง้หลายเชน่ทา่นก็ยังไมเ่ห็นธรรม” 

  “ทา่นอเุทน วาจาทีท่า่นกลา่วแกข่า้พเจา้นัน้ เป็นวาจามเีหตสุนับสนุนโดยแท ้

การบวชทีถ่กูตอ้งมจีรงิ ในเรือ่งนี ้ขา้พเจา้มคีวามเห็นอยา่งนี ้และขอทา่นอเุทน 

โปรดจ าขา้พเจา้ไวอ้ยา่งนี้ อนึง่บคุคล ๔ จ าพวกนี ้ทา่นอเุทนกลา่วโดยยอ่ ไมจ่ าแนก 

โดยพสิดาร ขอโอกาสเถดิทา่น ขอทา่นอเุทนชว่ยอนุเคราะหจ์ าแนกบคุคล ๔ จ าพวกนี้ 

ใหข้า้พเจา้ฟังโดยพสิดารดว้ยเถดิ” 

  “พราหมณ์ ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  โฆฏมขุพราหมณ์รับค าแลว้ ทา่นพระอเุทนไดก้ลา่ววา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๑๙ } 



๕๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

 

ตติถยิวตัร 

  [๔๑๕] “บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนให ้

เดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื 

เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บอาหารทีเ่ขา 

แบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท าเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บอาหารจาก 

ปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไม่รับอาหาร 

ครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลังบรโิภค 

ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บอาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไมรั่บ 

อาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในที ่

เลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ 

ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง รับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพีดว้ยขา้ว 

ค าเดยีว รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ รับอาหารในเรอืน 

๗ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๑ ใบ ยังชพีดว้ย 

อาหารในถาดนอ้ย ๒ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๓ ใบ ฯลฯ ยังชพีดว้ย 

อาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไว ้

คา้งคนื ๒ วนั ฯลฯ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วนั ถอืการบรโิภคอาหาร 

๑๕ วนัตอ่ ๑ มือ้อยู ่ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  เขาเป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร 

กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิร าเป็นอาหาร กนิขา้วตังเป็น 

อาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหงา้ 

และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพี เขานุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน 

นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนังเสอื นุ่งหม่หนัง 

เสอืมเีล็บ นุ่งหม่ผา้คากรอง นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๐ } 



๕๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

ผา้กัมพลผมมนุษย ์นุ่งหม่ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ ถอนผมและ 

หนวด คอืถอืการถอนผมและหนวดยนือยา่งเดยีวไมย่อมน่ัง เดนิกระโหยง่ คอืถอื 

การเดนิกระโหยง่ นอนบนหนาม คอื ถอืการนอนบนหนาม อาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้ 

คอืถอืการลงอาบน ้า ถอืการยา่งและอบกายหลายรปูแบบอยู ่ดว้ยประการอยา่งนี้ 

  พราหมณ์ บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท า 

ตนใหเ้ดอืดรอ้น 

  [๔๑๖] บคุคลเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ฆา่แพะ ฆา่สกุร ฆา่นก ฆา่เนือ้(เลีย้งชพี) เป็นคน 

โหดเหีย้ม เป็นคนฆา่ปลา เป็นโจร เป็นคนฆา่โจร เป็นคนฆา่โค เป็นคนคมุเรอืนจ า 

หรอืบางพวกเป็นผูท้ าการทารณุ 

  พราหมณ์ บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท า 

ผูอ้ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

  [๔๑๗] บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนให ้

เดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๑แลว้ 

ก็ด ีเป็นพราหมณมหาศาลก็ด ีพระราชานัน้โปรดใหส้รา้งโรงบชูายัญหลังใหม ่ทางดา้น 

ทศิตะวนัออกแหง่พระนคร ปลงพระเกศาและพระมสัส ุทรงนุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ 

ทรงทาพระวรกายดว้ยเนยใสและน ้ามัน ทรงเกาพระปฤษฎางคด์ว้ยเขามฤค เขา้ไป 

ยังโรงบชูายัญใหมพ่รอ้มดว้ยพระมเหสแีละพราหมณ์ปโุรหติ บรรทมบนพืน้หญา้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙ (กันทรกสตูร) หนา้ ๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๑ } 



๕๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

เขยีวขจ ีมไิดล้าดดว้ยเครือ่งปลูาด ด ารงพระชนมอ์ยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๑ แหง่โค 

แมล่กูออ่นทีม่อียูต่ัวเดยีว พระมเหสดี ารงพระชนมอ์ยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๒ พราหมณ์ 

ปโุรหติด ารงชวีติอยูด่ว้ยน ้านมเตา้ที ่๓ บชูาไฟดว้ยน ้านมเตา้ที ่๔ ลกูโคมชีวีติอยู ่

ดว้ยน ้านมทีเ่หลอื พระราชารับสัง่อยา่งนีว้า่ ‘จงฆา่โคตัวผูป้ระมาณเทา่นีบ้ชูายัญ 

จงฆา่ลกูโคตัวผูป้ระมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่ลกูโคตัวเมยีประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่ 

แพะประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่แกะประมาณเทา่นีบ้ชูายัญ จงฆา่มา้ประมาณเทา่นี้ 

บชูายัญ จงตัดตน้ไมป้ระมาณเทา่นีเ้พือ่ท าเสาบชูายัญ จงเกีย่วหญา้ประมาณเทา่นี้ 

เพือ่ลาดพืน้’ เหลา่ชนผูเ้ป็นทาสก็ด ีเป็นคนรับใชก็้ด ีเป็นคนงานก็ด ีของพระราชานัน้ 

ถกูอาชญาคกุคาม ถกูภัยคกุคาม มนี ้าตานองหนา้ รอ้งไหไ้ปท างานไป 

  พราหมณ์ บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการ 

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

เดอืดรอ้น 

พระพทุธคณุ 

  [๔๑๘] บคุคลเป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าตน 

ใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ 

ใหเ้ดอืดรอ้น เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ 

ดบัรอ้น เย็นใจ มตีนอนัประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื พระตถาคตอบุตัขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงประกาศ 

ใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และม ี

ความงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๒ } 



๕๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

บรบิรูณ์ครบถว้น คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง) ในตระกลูใด 

ตระกลูหนึง่ ไดส้ดับธรรมนัน้ แลว้เกดิศรัทธาในตถาคต เมือ่มศีรัทธายอ่มตระหนัก 

วา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็นทางมาแหง่ธลุ ีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ 

การทีผู่ค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขข์ดั 

ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ’ ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบตันิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ยใหญ่ 

โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ 

  เขาเมือ่บวชแลว้อยา่งนี้ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพี๑ ของภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ละ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ มคีวาม 

       ละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้รับเอาแตข่อง 

       ทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่องทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู ่

   ๓. ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย์๒ 

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๓ อันเป็นกจิของชาวบา้น 

   ๔. ละ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์

       มถีอ้ยค าเป็นหลักเชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ปบอก 

       ฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไมม่าบอกฝ่ายนี้ 

       เพือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคนทีป่รองดองกัน 

       ชืน่ชมยนิด ีเพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแตถ่อ้ยค าทีส่รา้งสรรค ์

       ความสามัคค ี

   ๖. ละ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใคร ่

       พอใจ

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดเูชงิอรรถที ่๒-๔ ขอ้ ๑๑ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๓ } 



๕๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

   ๗. ละ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ พดูองิ 

       ประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีีอ่า้งองิ 

       มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

   ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๑ และภตูคาม๒ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล 

          ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่ที ่

       เป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไมข้อง 

       หอม และเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ 

          ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

          ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

          ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

          ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

          ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

          ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

          ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวน ไร ่นา และทีด่นิ 

          ๒๒. เวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

          ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้ขาย 

          ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่งตวงวดั 

          ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

          ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

         การปลน้ และการขูก่รรโชก

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๑๑ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๔ } 



๕๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

  ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษ๑ดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป 

ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ แมฉั้นใด ภกิษุ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง 

จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์ยอ่มเสวยสขุอัน 

ปราศจากโทษในภายใน 

การส ารวมอนิทรยี ์

  [๔๑๙] ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื๒ ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

  ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

  รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยความส ารวม 

อนิทรยีอ์ันเป็นอรยิะนี ้ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนกับกเิลสในภายใน 

  ภกิษุนัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน การดืม่ 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๔๑ (มหาสกลุทุายสิตูร) หนา้ ๒๘๕ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๑๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๕ } 



๕๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

 

การละนวิรณ์ 

  ภกิษุนัน้ ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะนี ้

แลว้พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ 

ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตเิฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากได ้

สิง่ของของผูอ้ ืน่) ในโลก มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา 

ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท(ความปองรา้ยเขา) มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชน ์เกือ้กลู 

สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ (ความ 

หดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระ 

จติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและความร าคาญใจ) เป็นผู ้

ไมฟุ่้งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธจัจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา 

(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

ฌาน ๔ 

  ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ เป็นเครือ่ง 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะ 

ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู่ 

  เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

  เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น บรรลจุตตุถฌาน 

ทีไ่มม่ทีกุข ์และไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๖ } 



๕๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

 

วชิชา ๓ 

  [๔๒๐] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ 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 ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง 

ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๒ เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ 

มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ 

ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร 

เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาต ิ

กอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ย 

พระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ 

วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ ชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๑๔ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๗ } 



๕๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

เธอเห็นหมูส่ตัวก์ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละ 

เกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนีแ้ล 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นี้อาสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ 

และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป๓’ 

  พราหมณ์ บคุคลนีเ้รยีกวา่ เป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบ 

ในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการ 

ท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เขาไมท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น จงึเป็นผู ้

ไมห่วิ ดับรอ้น เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิเสวยสขุอยูใ่นปัจจบุัน” 

การสรา้งศาลาสงฆ ์

  [๔๒๑] เมือ่ทา่นพระอเุทนกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ โฆฏมขุพราหมณ์ไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระอเุทนวา่ 

  “ทา่นอเุทน ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นอเุทน ภาษิตของทา่น 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นอเุทนประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืน 

บคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒ (กันทรกสตูร) หนา้ ๓ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๑๖ (กันทรกสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๘ } 



๕๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๔. โฆฏมขุสตูร 

ในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พเจา้นีข้อถงึทา่นอเุทนพรอ้มทัง้ 

พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นอเุทนโปรดจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึ 

สรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

  ทา่นพระอเุทน กลา่ววา่ “พราหมณ์ ทา่นอยา่ถงึอาตมภาพเป็นสรณะเลย 

เชญิทา่นถงึพระผูม้พีระภาคทีอ่าตมภาพถงึเป็นสรณะเถดิ” 

  “ขา้แตท่า่นอเุทน บัดนี ้พระโคดมอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ประทับอยูท่ีไ่หน” 

  “พราหมณ์ บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ปรนิพิพาน 

เสยีแลว้” 

  “ทา่นอเุทน ถา้ขา้พเจา้ไดฟั้งวา่ ‘ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ประทับอยูท่ีไ่หน 

ในหนทางแม ้๑๐ โยชน’์ ขา้พเจา้ก็จักไปเฝ้าทา่นพระโคดมอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้ แมส้ ิน้ทาง ๑๐ โยชน ์ถา้ขา้พเจา้ไดฟั้งวา่ ‘ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ 

ประทับอยูท่ีไ่หน ในหนทางแม ้๒๐ โยชน ์...๓๐ โยชน ์... ๔๐ โยชน ์... ๕๐ โยชน ์... 

๑๐๐ โยชน’์ ขา้พเจา้ก็จะไปเฝ้าทา่นพระโคดมอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

แมส้ ิน้ทาง ๑๐๐ โยชน์ 

  แตเ่พราะทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ เสด็จปรนิพิพานเสยีแลว้ ขา้พเจา้ขอถงึ 

ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้แมเ้สด็จปรนิพิพานแลว้ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ ขอทา่นอเุทน โปรดจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ อนึง่ พระเจา้อังคะโปรดพระราชทานเบีย้เลีย้งประจ าแกข่า้พเจา้ 

ทกุวนั ขา้พเจา้ขอถวายสว่นหนึง่จากเบีย้เลีย้งประจ านัน้แกท่า่นอเุทน” 

  “พราหมณ์ พระเจา้อังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบีย้เลีย้งประจ าแกท่า่นทกุวนั” 

  “ทา่นอเุทน พระเจา้อังคะโปรดพระราชทานทรัพย ์๕๐๐ กหาปณะเป็นเบีย้เลีย้ง 

ประจ าแกข่า้พเจา้ทกุวนั” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๒๙ } 



๕๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  “พราหมณ์ การรับทองและเงนิไมส่มควรแกอ่าตมภาพทัง้หลาย” 

  “ทา่นอเุทน ถา้ทองและเงนินัน้ไมส่มควร ขา้พเจา้จะใหส้รา้งวหิารถวายทา่น 

อเุทน” 

  ทา่นพระอเุทน กลา่ววา่ “พราหมณ์ ถา้ทา่นปรารถนาจะใหส้รา้งวหิารถวาย 

อาตมภาพ ก็ขอใหส้รา้งโรงฉันถวายแกส่งฆใ์นเมอืงปาตลบีตุรเถดิ” 

  โฆฏมขุพราหมณ์ กลา่ววา่ “ดว้ยบญุทีท่า่นอเุทนชกัชวนขา้พเจา้ในสงัฆทานนี้ 

ขา้พเจา้ชืน่ชมยนิดเีหลอืประมาณ ทา่นอเุทน ขา้พเจา้จะสรา้งโรงฉันถวายแกส่งฆใ์นเมอืง 

ปาตลบีตุร ดว้ยเบีย้เลีย้งประจ าสว่นนี ้และเบีย้เลีย้งประจ าสว่นอืน่” 

  ครัง้นัน้แล โฆฏมขุพราหมณ์ใหจั้ดสรา้งโรงฉันถวายแกส่งฆใ์นเมอืงปาตลบีตุร 

ดว้ยเบีย้เลีย้งประจ าสว่นนี้ และเบีย้เลีย้งประจ าสว่นอืน่ ๆ โรงฉันนัน้ปัจจบุันเรยีกวา่ 

‘โฆฏมขุ’ี ดังนีแ้ล 

โฆฏมขุสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จงักสีูตร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่จงัก ี

  [๔๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะของชาวโกศล ประทับอยู ่ณ ป่าไม ้

สาละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนอืแหง่บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ สมัยนัน้แล พราหมณ์ 

ชือ่จังกปีกครองบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย 

มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล 

พระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย๑ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นโอปาสาทะ 

ไดฟั้งขา่ววา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมไทย หมายถงึสิง่ทีใ่หแ้ก่บคุคลผูป้ระเสรฐิ, รางวัลทีป่ระกอบดว้ยอ านาจเต็มเหนอืบา้นนัน้ (ม.ม.อ. 

   ๒/๔๒๒/๒๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๐ } 



๕๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  “ไดย้นิวา่ ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู 

เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญ ่เสด็จถงึบา้นพราหมณ์ชือ่ 

โอปาสาทะโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ ป่าไมส้าละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนอืแหง่บา้น 

พราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ ทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไป 

อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ย 

พระองคเ์องแลว้ ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ 

มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้

เป็นความด ีอยา่งแทจ้รงิ” 

  [๔๒๓] ครัง้นัน้แล พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ 

ออกจากบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะรวมกันเป็นหมู ่ไปยังป่าไมส้าละชือ่เทพวนัทาง 

ทศิเหนอื สมัยนัน้ จังกพีราหมณ์พักผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้บน มองเห็น 

พราหมณแ์ละคหบดชีาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะซึง่ลว้นออกจากบา้นพราหมณ์ 

ชือ่โอปาสาทะเดนิรวมกันเป็นหมู ่ไปทางทศิเหนอื เขา้ไปยังป่าไมส้าละชือ่เทพวนั 

จงึเรยีกอ ามาตยท์ีป่รกึษามาถามวา่ 

  “พอ่อ ามาตย ์พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะออกจาก 

บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะเดนิรวมกันเป็นหมู ่ไปทางทศิเหนอื เขา้ไปยังป่าไมส้าละ 

ชือ่เทพวนั ท าไมกัน” 

  อ ามาตยท์ีป่รกึษาตอบวา่ “ขา้แตท่า่นจังก ีพระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออก 

ผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญ ่เสด็จถงึ 

บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ ป่าไมส้าละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๑ } 



๕๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

แหง่บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิพัทอ์ันงามขจร 

ไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันตต์รัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้ พากันไปเขา้ 

เฝ้าทา่นพระโคดมนัน้” 

  จังกพีราหมณ์กลา่ววา่ “พ่ออ ามาตย ์ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงไปหาพวกพราหมณ์ 

และคหบดชีาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะแลว้บอกอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นขอรับ จังก-ี 

พราหมณ์พดูวา่ ‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น แมจั้งกพีราหมณ์ก็จะไปเขา้เฝ้า 

พระสมณโคดมดว้ย” 

  อ ามาตยท์ีป่รกึษารับค าของจังกพีราหมณ์แลว้ เขา้ไปหาพวกพราหมณ์และ 

คหบดชีาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะแลว้ก็บอกวา่ “ทา่นขอรับ จังกพีราหมณ์ 

พดูวา่ ‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงรอกอ่น แมจั้งกพีราหมณ์ก็จะไปเขา้เฝ้าพระสมณ- 

โคดมดว้ย” 

ความเป็นผูด้ขีองจงักพีราหมณ์ 

  [๔๒๔] เวลานัน้ พราหมณ์ตา่งถิน่ ๕๐๐ คน มธีรุะเดนิทางมาพักอยู ่

ในบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะพอไดฟั้งวา่ “จังกพีราหมณ์จักไปเขา้เฝ้าพระสมณ- 

โคดมดว้ย” จงึพากันเขา้ไปหาจังกพีราหมณ์ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ “ทา่นจังกจัีกไป 

เขา้เฝ้าพระสมณโคดมจรงิหรอื” 

  จังกพีราหมณ์ตอบวา่ “จรงิ เราคดิจะไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม” 

  พวกพราหมณ์หา้มวา่ “ทา่นจังกอียา่ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมเลย ทา่นจังก ี

ไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่นจังก ี

เพราะวา่ ท่านจังกเีป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิ ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๒ } 



๕๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

ดตีลอด ๗ ชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

ดว้ยเหตนุี ้ทา่นจังกจีงึไมค่วรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควร 

เสด็จมาหาทา่นจังก ี

  อนึง่ ทา่นจังกเีป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯ จบไตรเพท 

พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจ 

ตวับทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบรุษุ ฯลฯ เป็นผูม้ ี

รปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ดจุพรหม มกีายดจุพรหม 

โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก ฯลฯ เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ 

ฯลฯ เป็นผูม้วีาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค าออ่นหวานอยา่งชาวเมอืง 

นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ เป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์องหมูช่น สอนมนตรแ์กม่าณพ 

๓๐๐ คน ฯลฯ ทา่นจังกเีป็นผูท้ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลสกัการะ เคารพ นับถอื 

บชูา นอบนอ้ม ฯลฯ เป็นผูท้ีพ่ราหมณ์ชือ่โปกขรสาตสิกัการะ เคารพ นับถอื 

นอบนอ้ม ฯลฯ 

  ทา่นจังกปีกครองบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย 

มพีชืพันธุธ์ัญญาหารและน ้าหญา้อดุมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรัพยท์ีพ่ระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย ดว้ยเหตนุี ้ทา่นจังกจีงึไมค่วรไป 

เขา้เฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตา่งหากควรจะเสด็จมาหาทา่นจังก”ี 

สรรเสรญิคณุของพระพทุธเจา้ 

  [๔๒๕] เมือ่พวกพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ จังกพีราหมณ์ไดก้ลา่ววา่ 

  “ทา่นทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงฟังเราบา้ง เรานีแ่หละควรไปเขา้เฝ้า 

ทา่นพระโคดม ทา่นพระโคดมไมค่วรเสด็จมาหาเรา ไดท้ราบวา่ ทา่นพระสมณโคดม 

ทรงเป็นผูม้พีระชาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายพระชนนแีละฝ่ายพระชนก ทรงถอืปฏสินธบิรสิทุธิ ์

ดตีลอด ๗ ชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

ดว้ยเหตนุี ้ทา่นพระโคดมจงึไมค่วรเสด็จมาหาเรา เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าทา่น 

พระโคดม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๓ } 



๕๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  ทา่นทัง้หลาย ไดท้ราบวา่ พระสมณโคดมทรงสละเงนิทองมากมายทัง้ทีฝั่ง 

อยูใ่นพืน้ดนิและในอากาศ ผนวชแลว้ ฯลฯ พระสมณโคดมก าลังหนุ่มแน่น 

มพีระเกศาด าสนทิ ทรงพระเจรญิอยูใ่นปฐมวยั เสด็จออกจากพระราชวงั ผนวชเป็น 

บรรพชติ ฯลฯ เมือ่พระชนนแีละพระชนกไมท่รงปรารถนา (จะใหเ้สด็จออกผนวช) 

มนี ้าพระเนตรชุม่พระพักตรท์รงกันแสงอยู ่พระสมณโคดมทรงปลงพระเกศาและ 

พระมัสส ุแลว้ครองผา้กาสาวพัสตร ์เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ 

ฯลฯ พระสมณโคดมมพีระรปูงดงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มพีระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก 

ดจุพรหม มพีระวรกายดจุพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บเห็นยากนัก ฯลฯ พระสมณโคดม 

ทรงมอีรยิศลี๑ มศีลีทีเ่ป็นกศุล ประกอบดว้ยศลีทีเ่ป็นกศุล ฯลฯ มพีระวาจาไพเราะ 

สภุาพ ประกอบดว้ยถอ้ยค าออ่นหวานอยา่งชาวเมอืง นุ่มนวล เขา้ใจงา่ย ฯลฯ 

ทรงเป็นอาจารยแ์ละปาจารยข์องหมูช่นมากมาย๒ ฯลฯ ทรงสิน้กามราคะ ไมป่ระดับ 

ตกแตง่ ฯลฯ ทรงเป็นกรรมวาท ีเป็นกริยิวาท ีไมท่รงมุง่รา้ยตอ่พราหมณ์ ฯลฯ 

ผนวชแลว้จากตระกลูสงู คอื ขตัตยิตระกลูอันบรสิทุธิ ์ฯลฯ ผนวชแลว้จากตระกลู 

มั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯ ประชาชนตา่งบา้นตา่งเมอืงพากันมาทลูถาม 

ปัญหาพระสมณโคดม ฯลฯ ทวยเทพหลายพันองคถ์วายชวีติขอถงึพระสมณโคดม 

เป็นทีพ่ ึง่ ฯลฯ พระสมณโคดมทรงมกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ ฯลฯ พระสมณโคดมทรงประกอบดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

ฯลฯ พระเจา้พมิพสิาร จอมทัพมคธ พรอ้มทัง้พระราชโอรสและพระมเหส ีทรงถวาย 

ชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ พระเจา้ปเสนทโิกศลพรอ้มทัง้พระราชโอรส 

และพระมเหส ีทรงถวายชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ โปกขรสาตพิราหมณ์ 

พรอ้มทัง้บตุรภรรยา ก็ไดถ้วายชวีติถงึพระสมณโคดมเป็นสรณะ ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ประการ [(คอื (๑) ปาตโิมกขสังวรศลี(ความส ารวมในพระปาตโิมกข)์ 

   (๒) อนิทรยีสังวรศลี(ความส ารวมอนิทรยี ์๖) (๓) อาชวีปารสิทุธศิลี(ความบรสิทุธแิหง่อาชวีะ) (๔) ปัจจัย- 

   สันนสิติศลี (ศลีทีอ่าศัยการพจิารณาใชส้อยปัจจัย ๔)] (ม.ม.อ. ๒/๔๒๕/๓๐๓) 

๒ หมายความวา่ ดว้ยพระธรรมเทศนาครัง้เดยีวของพระผูม้พีระภาค หมูส่ัตวจ์ านวน ๘๔,๐๐๐ เทวดาและ 

   มนุษยนั์บประมาณไม่ไดย้อ่มดืม่อมตธรรมคอืมรรคและผล เพราะฉะนัน้ จงึทรงเป็นอาจารยข์องหมูส่ัตว ์

   และทรงเป็นปาจารยข์องพระสาวกผูท้ีท่รงแนะน าได ้(ม.ม.อ. ๒/๔๒๕/๓๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๔ } 



๕๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  พระสมณโคดมเสด็จถงึบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะโดยล าดับ ประทับอยู ่ณ 

ป่าไมส้าละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนอืแหง่บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ สมณพราหมณ์ 

ทีม่าสูเ่ขตหมูบ่า้นของเราจัดวา่เป็นแขกของเรา ซึง่พวกเราควรสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูา พระสมณโคดมเสด็จมาถงึบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะโดยล าดบั ประทับอยู ่

ณ ป่าไมส้าละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนอืแหง่บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ พระสมณ- 

โคดมจงึจัดวา่เป็นแขกของเราทีพ่วกเราควรสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ดว้ยเหตนุี ้

พระสมณโคดมจงึไมค่วรเสด็จมาหาเรา เราตา่งหากควรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

เราทราบพระคณุของพระสมณโคดมเพยีงเทา่นี ้แตพ่ระสมณโคดมไมใ่ชว่า่จะมพีระคณุ 

เพยีงเทา่นี ้แทจ้รงิแลว้ พระสมณโคดมมพีระคณุนับประมาณมไิด ้ถงึแมท้า่นพระโคดม 

ทรงประกอบดว้ยองคค์ณุบางอยา่ง ก็ไมค่วรเสด็จมาหาเรา โดยทีแ่ท ้เราตา่งหาก 

ควรไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม” 

  (หลังจากนัน้) จังกพีราหมณ์ไดก้ลา่วเชญิวา่ “ทา่นทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกเรา 

ทัง้หมดจักไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดมดว้ยกัน๑” 

มาณพชือ่กาปทกิะทลูถามบทมนตร ์

  [๔๒๖] ครัง้นัน้ จังกพีราหมณ์พรอ้มดว้ยคณะพราหมณ์หมูใ่หญ ่เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังแลว้ทรงปฏสินัถาร 

เรือ่งบางเรือ่งพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับพราหมณ์ทัง้หลายผูแ้กเ่ฒา่ สมัยนัน้ มาณพ 

ชือ่กาปทกิะยังเป็นหนุ่มโกนศรีษะ มอีาย ุ๑๖ ปี นับแตเ่กดิมา เป็นผูจ้บไตรเพท 

พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์เป็นผูเ้ขา้ใจ 

ตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญคัมภรีโ์ลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุน่ังอยูใ่นบรษัิท 

นัน้ดว้ย เขาไดพ้ดูสอดขึน้ในระหวา่งทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายผูแ้กเ่ฒา่ก าลังสนทนากันอยู่ 

กับพระผูม้พีระภาค 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๓๐๐-๓๐๕/๑๑๑-๑๑๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๕ } 



๕๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหา้มกาปทกิมาณพวา่ “ภารทวาชะผูม้อีาย ุ

เจา้อยา่พดูแทรกขึน้ในระหวา่งทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายผูแ้กเ่ฒา่ก าลังสนทนากันอยู ่

จงรอใหเ้ขาพดูจบเสยีกอ่น” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ จังกพีราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ทา่นพระโคดม อยา่ทรงหา้มกาปทกิมาณพเลย กาปทกิมาณพเป็นบตุรของผูม้ ี

สกลุ เป็นพหสูตู เป็นบัณฑติ เจราจาถอ้ยค าไพเราะ และสามารถจะเจรจาโตต้อบ 

ในค านัน้กับทา่นพระโคดมได”้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารวิา่ “กาปทกิมาณพจักส าเร็จการศกึษา 

ในปาพจนค์อืไตรเพทเป็นแน่แท ้พราหมณ์ทัง้หลายจงึพากันยกยอ่งเขาถงึเพยีงนัน้” 

  ครัง้นัน้ กาปทกิมาณพไดค้ดิวา่ “เมือ่ใด พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบ 

ตาเรา เมือ่นัน้ เราจักทลูถามปัญหากับพระสมณโคดม” 

  ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของกาปทกิมาณพดว้ยจติ 

(ของพระองค)์ จงึทรงทอดพระเนตรไปทางทีก่าปทกิมาณพน่ังอยู ่

  [๔๒๗] ครัง้นัน้แล กาปทกิมาณพไดค้ดิวา่ “พระสมณโคดมทรงสนพระทัย 

เราอยู ่ทางทีด่ ีเราควรทลูถามปัญหากับพระสมณโคดม” ล าดับนัน้ กาปทกิมาณพ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ในบทมนตรอ์ันเป็นของเกา่ของพราหมณ์ทัง้หลาย 

โดยสบืตอ่กันมาตามคัมภรี ์พราหมณ์ทัง้หลายยอ่มถงึความตกลงใจโดยเด็ดขาดวา่ 

‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ในเรือ่งนีท้า่นพระโคดมจะตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภารทวาชะ บรรดาพราหมณ์ทัง้หลาย พราหมณ์ 

สกัคนหนึง่ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารูส้ ิง่นี ้เราเห็นสิง่นี ้นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

มอียูห่รอื” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๖ } 



๕๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  กาปทกิมาณพทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  “ภารทวาชะ แมอ้าจารยท์่านหนึง่ แมป้าจารยข์องอาจารยท์า่นหนึง่ ตลอดขึน้ 

ไปจน ๗ ชัว่อาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารูส้ ิง่นี้ เราเห็นสิง่นี ้

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  “ภารทวาชะ ฤาษีทัง้หลายผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพวกพราหมณ์ คอื ฤาษี 

อัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามติตะ ฤาษียมตัคค ิฤาษีอังครีสะ 

ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภค ุซึง่เป็นผูแ้ตง่มนตร ์เป็นผู ้

บอกมนตรท์ีพ่ราหมณ์ทัง้หลายในปัจจบุันนีข้บัตาม บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นบรุพาจารย ์

พราหมณ์ขบัไวแ้ลว้ บอกไวแ้ลว้ รวบรวมไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้

บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นไดบ้อกไวแ้ลว้ แมท้า่นเหลา่นัน้ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

รูส้ ิง่นี ้เราทัง้หลายเห็นสิง่นี ้นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภารทวาชะ ไดท้ราบกันดังนีว้า่ บรรดาพราหมณ์ 

ทัง้หลาย ไมม่พีราหมณ์แมส้กัคนหนึง่ ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารูส้ ิง่นี้ เราเห็นสิง่นี ้

นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ไมม่ใีครสกัคนหนึง่ซึง่เป็นอาจารย ์เป็นปาจารยข์อง 

อาจารยต์ลอด ๗ ชัว่อาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารูส้ ิง่นี ้

เราเห็นสิง่นี ้นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ แมฤ้าษีทัง้หลายผูเ้ป็นบรุพาจารยข์อง 

พวกพราหมณ์ คอื ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามติตะ ฤาษี 

ยมตัคค ิฤาษีอังครีสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภค ุซึง่เป็น 

ผูแ้ตง่มนตร ์เป็นผูบ้อกมนตรท์ีพ่ราหมณ์ทัง้หลายในปัจจบุันนีข้บัตาม บทมนตรเ์กา่ 

ทีท่า่นขบัไวแ้ลว้ บอกไวแ้ลว้ รวบรวมไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้ง ตามทีท่า่นไดก้ลา่วไว ้

บอกไดถ้กูตอ้ง ตามทีท่า่นไดบ้อกไวแ้ลว้ แมท้า่นเหลา่นัน้ก็ไมไ่ดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘เรารูส้ ิง่นี ้เราเห็นสิง่นี้ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๗ } 



๕๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

 

ธรรม ๕ ประการมผีลเป็น ๒ อยา่ง 

  [๔๒๘] ภารทวาชะ คนตาบอดเขา้แถวเกาะหลังกัน คนอยูห่ัวแถว คนอยู ่

กลางแถว และคนอยูป่ลายแถว ตา่งก็มองไมเ่ห็นกัน แมฉั้นใด ภาษิตของพราหมณ์ 

ทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกนั เห็นจะเปรยีบไดก้ับแถวคนตาบอด คอื แมค้นอยู ่

หัวแถว คนอยูก่ลางแถว และคนอยูป่ลายแถว ตา่งก็มองไมเ่ห็นกัน ทา่นเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นัน้ ความเชือ่ของพราหมณ์ทัง้หลายยอ่มหา 

มลูมไิด ้มใิชห่รอื” 

  กาปทกิมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ในขอ้นีพ้ราหมณ์ทัง้หลายมใิช ่

เลา่เรยีนกันมาดว้ยความเชือ่อยา่งเดยีว แตเ่ลา่เรยีนดว้ยการฟังตามกันมา” 

  “ภารทวาชะ ครัง้แรกทา่นไดอ้า้งถงึความเชือ่ บัดนีท้า่นอา้งถงึการฟังตาม 

กันมา ธรรม ๕ ประการนีม้ผีลเป็น ๒ อยา่งในปัจจบุัน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา (ความเชือ่) 

   ๒. รจุ ิ(ความชอบใจ) 

   ๓. อนุสสวะ (การฟังตามกันมา) 

   ๔. อาการปรวิติก (ความตรกึตามอาการ) 

   ๕. ทฏิฐนิชิฌานขนัต ิ(ความเขา้กันไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไว)้ 

  ธรรม ๕ ประการนีแ้ล มผีลเป็น ๒ อยา่งในปัจจบุัน คอื 

  สิง่ทีเ่ชือ่กันดว้ยดแีตส่ ิง่นัน้กลับเป็นของวา่งเปลา่เป็นเท็จไปก็ม ีส ิง่ทีไ่มเ่ชือ่กนัดว้ยด ี

แตส่ ิง่นัน้กลับเป็นจรงิแท ้ไมเ่ป็นอืน่ก็ม ี

  สิง่ทีช่อบใจจรงิ ๆ ฯลฯ 

  สิง่ทีฟั่งตามกันมาอยา่งด ีฯลฯ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๘ } 



๕๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  สิง่ทีต่รกึไวอ้ยา่งด ีฯลฯ 

  สิง่ทีพ่นิจิไวอ้ยา่งด ีแตส่ ิง่นัน้กลับเป็นของวา่งเปลา่เป็นเท็จไปก็ม ีส ิง่ทีไ่มไ่ดพ้นิจิ 

ไวอ้ยา่งด ีแตส่ ิง่นัน้กลับเป็นจรงิแท ้ไมเ่ป็นอืน่ก็ม ี

  ภารทวาชะ คนผูฉ้ลาดเมือ่จะตามรักษาสจัจะ ไมค่วรจะตกลงใจในขอ้นัน้อยา่ง 

เด็ดขาดวา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” 

ตรสัตอบถงึการรกัษาสจัจะ 

  [๔๒๙] กาปทกิมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ดว้ยขอ้ปฏบิัตปิระมาณ 

เทา่ไร การรักษาสจัจะจงึมไีด ้บคุคลชือ่วา่รักษาสจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตปิระมาณเทา่ไร 

ขา้พเจา้ขอทลูถามทา่นพระโคดมถงึการรักษาสจัจะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ ถา้บรุษุมศีรัทธา กลา่ววา่ ‘เราม ี

ศรัทธาอยา่งนี’้ ชือ่วา่รักษาสจัจะ แตย่ังไมช่ือ่วา่มคีวามตกลงใจโดยเด็ดขาดวา่ 

‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้การรักษาสจัจะยอ่มมไีด ้

บคุคลชือ่วา่รักษาสจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้และเรายอ่มบัญญัตกิารรักษาสจัจะ 

ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้แตย่ังไมช่ือ่วา่เป็นการรูส้จัจะกอ่น 

  ถา้บรุษุมคีวามชอบใจ ฯลฯ 

  ถา้บรุษุมกีารฟังตามกันมา ฯลฯ 

  ถา้บรุษุมคีวามตรกึตามอาการ ฯลฯ 

  ถา้บรุษุมคีวามพนิจิทีเ่ขา้กันไดก้ับทฤษฎขีองตน เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘เราม ี

ความพนิจิทีเ่ขา้กันไดก้ับทฤษฎขีองตนอยา่งนี้’ ชือ่วา่รักษาสจัจะ แตย่ังไมช่ือ่วา่ถงึ 

ความตกลงใจโดยเด็ดขาดวา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  ภารทวาชะ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นีก้ารรักษาสจัจะยอ่มมไีด ้บคุคลชือ่วา่ 

รักษาสจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้และเรายอ่มบัญญัตกิารรักษาสจัจะดว้ยขอ้ 

ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้แตย่ังไมช่ือ่วา่เป็นการรูส้จัจะกอ่น” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๓๙ } 



๕๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

 

ตรสัตอบถงึการรูส้จัจะ 

  [๔๓๐] กาปทกิมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม การรักษาสจัจะยอ่มม ี

ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้บคุคลชือ่วา่รักษาสจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้และเรา 

ทัง้หลายยอ่มหวงัการรักษาสจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้การรูส้จัจะยอ่มมดีว้ยขอ้ 

ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร บคุคลยอ่มรูส้จัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ขา้พเจา้ขอทลูถาม 

ทา่นพระโคดมถงึการรูส้จัจะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยบา้น 

หรอืนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่คหบดก็ีด ีบตุรของคหบดก็ีด ีเขา้ไปหาภกิษุนัน้แลว้ 

ใครค่รวญในธรรม ๓ ประการ คอื (๑) ในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโลภะ(ความโลภ) 

(๒) ในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโทสะ(การประทษุรา้ย) (๓) ในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิ 

โมหะ(ความหลง) วา่ ‘ทา่นผูน้ีม้ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโลภะ หรอืไมห่นอ (เพราะวา่) 

ผูม้จีติถกูธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิความโลภครอบง าแลว้ เมือ่ไมรู่ก็้กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ 

เมือ่ไมเ่ห็นก็กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ทกุขส์ ิน้กาลนานแกผู่อ้ ืน่ ก็จะพงึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนแ์กส่ ิง่นัน้ไดห้รอืหนอ’ 

เมือ่เขาพจิารณาถงึภกิษุนัน้อยู ่จงึรูไ้ดอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิ 

โลภะ (เพราะวา่)ผูม้จีติถกูธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโลภะครอบง าแลว้ เมือ่ไมรู่ก็้กลา่ว 

วา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ เมือ่ไมเ่ห็นก็กลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขส์ ิน้กาลนานแกผู่อ้ ืน่ ทา่นผูน้ีพ้งึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชน ์

แกส่ ิง่นัน้ 

  อนึง่ ทา่นผูน้ีม้กีายสมาจาร วจสีมาจาร เหมอืนผูไ้มโ่ลภ ทา่นผูน้ีแ้สดงธรรม 

อันลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต คาดคะเนเองไมไ่ด ้เป็นธรรม 

ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ไมใ่ชธ่รรมทีค่นโลภจะแสดงไดง้า่ย’ 

  [๔๓๑] เมือ่ใดเขาพจิารณาภกิษุนัน้อยู ่ยอ่มเห็นชดัวา่ เธอบรสิทุธิจ์าก 

ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโลภะแลว้ เมือ่นัน้เขาพจิารณาภกิษุนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไปในธรรมที ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๐ } 



๕๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

เป็นเหตใุหเ้กดิโทสะวา่ ‘ทา่นผูน้ีม้ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโทสะ มจีติถกูธรรมทีเ่ป็น 

เหตใุหเ้กดิโทสะครอบง า เมือ่ไมรู่ก็้จะกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ เมือ่ไมเ่ห็นก็จะกลา่ววา่ 

‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขส์ ิน้กาลนาน 

แกผู่อ้ ืน่ ก็จะพงึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนแ์กส่ ิง่นัน้’ เขาเมือ่พจิารณาภกิษุนัน้อยู ่

ยอ่มรูไ้ดอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโทสะ (เพราะวา่)ผูม้จีติถกู 

ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโทสะครอบง าแลว้ เมือ่ไมรู่ก็้จะพงึกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ เมือ่ 

ไมเ่ห็นก็จะพงึกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน ์

เกือ้กลู เพือ่ทกุขส์ ิน้กาลนานแกผู่อ้ ืน่ พงึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนแ์กส่ ิง่นัน้ 

  อนึง่ ทา่นผูน้ีม้กีายสมาจาร วจสีมาจาร เหมอืนผูไ้มป่ระทษุรา้ย ทา่นผูน้ีแ้สดง 

ธรรมอันลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต คาดคะเนเองไมไ่ด ้เป็นธรรม 

ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ไมใ่ชธ่รรมทีค่นประทษุรา้ยจะแสดงไดง้า่ย’ 

  [๔๓๒] เมือ่ใด เขาพจิารณาภกิษุนัน้อยูย่อ่มเห็นชดัวา่ เธอบรสิทุธิจ์าก 

ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโทสะ เมือ่นัน้เขายอ่มพจิารณาภกิษุนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไปในธรรมที ่

เป็นเหตใุหเ้กดิโมหะวา่ ‘ทา่นผูน้ีม้ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโมหะ มจีติถกูธรรมทีเ่ป็น 

เหตใุหเ้กดิโมหะครอบง า เมือ่ไมรู่ก็้จะกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ เมือ่ไมเ่ห็นก็จะกลา่ววา่ 

‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขส์ ิน้กาลนาน 

แกผู่อ้ ืน่ พงึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนแ์กส่ ิง่นัน้’ เขาเมือ่พจิารณาภกิษุนัน้อยู ่ยอ่มรู ้

ไดอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโมหะ (เพราะวา่)ผูม้จีติถกูธรรมที ่

เป็นเหตใุหเ้กดิโมหะครอบง าแลว้ เมือ่ไมรู่ก็้จะพงึกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้รู’้ เมือ่ไมเ่ห็น 

ก็จะพงึกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้เห็น’ หรอืสิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขส์ ิน้กาลนานแกผู่อ้ ืน่ พงึชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนแ์กส่ ิง่นัน้ 

  อนึง่ ทา่นผูน้ีม้กีายสมาจาร วจสีมาจาร เหมอืนผูไ้มห่ลง ทา่นผูน้ีแ้สดงธรรม 

อันลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต คาดคะเนเองไมไ่ด ้เป็นธรรม 

ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบัณฑติ ไมใ่ชธ่รรมทีค่นหลงจะแสดงไดง้า่ย’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๑ } 



๕๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  เมือ่ใด เขาพจิารณาภกิษุนัน้อยู ่ยอ่มเห็นชดัวา่เธอบรสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหต ุ

ใหเ้กดิโมหะ เมือ่นัน้ เขาสรา้งศรัทธาในภกิษุนัน้อยา่งมั่นคง จงึเกดิศรัทธาแลว้ 

เขา้ไปหา เมือ่เขา้ไปหา ยอ่มน่ังใกล ้เมือ่น่ังใกล ้ยอ่มเงีย่โสตลง เขาเงีย่โสตลงแลว้ 

ฟังธรรม๑อยู ่ยอ่มทรงจ าธรรม พจิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไวแ้ลว้ 

เมือ่พจิารณาเนือ้ความอยู ่ธรรมทัง้หลายยอ่มควรแกก่ารเพง่พนิจิ เมือ่ธรรมควร 

แกก่ารเพง่พนิจิมอียู ่ฉันทะ๒ยอ่มเกดิ เกดิฉันทะแลว้ ยอ่มอตุสาหะ ครัน้อตุสาหะ 

แลว้ยอ่มพจิารณา ครัน้พจิารณาแลว้ ยอ่มตัง้ความเพยีร เธอตัง้ความเพยีรแลว้ 

ยอ่มท าปรมัตถสจัจะใหแ้จง้ดว้ยกาย และเห็นชดัปรมัตถสจัจะนัน้ดว้ยปัญญา 

  ภารทวาชะ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้การรูส้จัจะจงึมไีด ้ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีง 

เทา่นีแ้ล บคุคลยอ่มรูส้จัจะได ้และเรายอ่มบัญญัตกิารรูส้จัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีง 

เทา่นี ้แตย่ังไมช่ือ่วา่เป็นการบรรลสุจัจะทเีดยีว” 

ตรสัตอบถงึการบรรลสุจัจะ 

  [๔๓๓] กาปทกิมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม การรูส้จัจะยอ่มมไีดด้ว้ย 

ขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้บคุคลชือ่วา่รูส้จัจะดว้ยขอ้ปฏบิตัเิพยีงเทา่นี ้และเราทัง้หลาย 

ยอ่มหวงัการรูส้จัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นีห้รอื การบรรลสุจัจะยอ่มมไีดด้ว้ยขอ้ 

ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร บคุคลยอ่มบรรลสุจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ขา้พเจา้ขอทลู 

ถามทา่นพระโคดมถงึการบรรลสุจัจะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ การปฏบิัต ิเจรญิ ท าใหม้ากซึง่ 

ธรรมเหลา่นัน้ ชือ่วา่เป็นการบรรลสุจัจะ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้การบรรลสุจัจะ 

ยอ่มมไีด ้บคุคลยอ่มบรรลสุจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้และเรายอ่มบัญญัตกิาร 

บรรลสุจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึเทศนาธรรม (ม.ม.อ. ๒/๔๓๒/๓๐๖) 

๒ ฉนัทะ ในทีน่ีห้มายถงึความพอใจดว้ยความปรารถนาจะท าใหย้ิง่ขึน้อกี (ม.ม.อ. ๒/๔๓๒/๓๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๒ } 



๕๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

 

ตรสัตอบถงึธรรมมอีปุการะมาก 

  [๔๓๔] กาปทกิมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม การบรรลสุจัจะยอ่มมไีด ้

ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้บคุคลยอ่มบรรลสุจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้และเรา 

ทัง้หลายยอ่มหวงัการบรรลสุจัจะดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นีห้รอื ธรรมมอีปุการะมาก 

แกก่ารบรรลสุจัจะเป็นอยา่งไร ขา้พเจา้ขอทลูถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะ 

มากแกก่ารบรรลสุจัจะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ ความเพยีรมอีปุการะมากแก ่

การบรรลสุจัจะ ถา้บคุคลไมต่ัง้ความเพยีรนัน้ไว ้ก็จะไมพ่งึบรรลสุจัจะนีไ้ด ้แตเ่พราะ 

เขาตัง้ความเพยีรไวจ้งึบรรลสุจัจะได ้ฉะนัน้ ความเพยีรจงึมอีปุการะมากแกก่าร 

บรรลสุจัจะ” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกค่วามเพยีรเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่น 

พระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกค่วามเพยีร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ปัญญาเครือ่งพจิารณามอีปุการะมากแกค่วามเพยีร ถา้บคุคลไมพ่จิารณาปัญญา 

เครือ่งพจิารณานัน้ก็จะพงึตัง้ความเพยีรนีไ้วไ้มไ่ด ้แต่เพราะเขาพจิารณาจงึตัง้ความเพยีร 

ไวไ้ด ้ฉะนัน้ ปัญญาเครือ่งพจิารณาจงึมอีปุการะมากแกค่วามเพยีร” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งพจิารณาเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลู 

ถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งพจิารณา พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความอตุสาหะมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งพจิารณา ถา้บคุคลไมอ่ตุสาหะ 

ก็จะพงึพจิารณาไมไ่ด ้แตเ่พราะเขาอตุสาหะจงึพจิารณาได ้ฉะนัน้ ความอตุสาหะจงึ 

มอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งพจิารณา” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกค่วามอตุสาหะเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่น 

พระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกค่วามอตุสาหะ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๓ } 



๕๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  “ฉันทะมอีปุการะมากแกค่วามอตุสาหะ ถา้ฉันทะไมเ่กดิ บคุคลก็จะไมพ่งึ 

อตุสาหะ แตเ่พราะฉันทะเกดิ เขาจงึอตุสาหะ ฉะนัน้ ฉันทะจงึมอีปุการะมากแก่ 

ความอตุสาหะ” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกฉั่นทะเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่นพระโคดม 

ถงึธรรมมอีปุการะมากแกฉั่นทะ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความควรแกก่ารเพง่พนิจิแหง่ธรรมเป็นธรรมมอีปุการะมากแกฉั่นทะ ถา้ธรรม 

ทัง้หลายไมค่วรแกก่ารเพง่พนิจิ ฉันทะก็ไมเ่กดิ แตเ่พราะธรรมทัง้หลายควรแกก่าร 

เพง่พนิจิ ฉันทะจงึเกดิ ฉะนัน้ ความควรแกก่ารเพง่พนิจิแหง่ธรรมจงึมอีปุการะมาก 

แกฉั่นทะ” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกค่วามควรแกก่ารเพง่พนิจิแหง่ธรรมเป็นอยา่งไร 

ขา้พระองคข์อทลูถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกค่วามควรแกก่ารเพง่พนิจิ 

แหง่ธรรม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ปัญญาเครือ่งไตรต่รองเนือ้ความเป็นธรรมมอีปุการะมากแกค่วามควรแกก่าร 

เพง่พนิจิแหง่ธรรม ถา้บคุคลไมไ่ตรต่รองเนือ้ความ ธรรมทัง้หลายก็จะไมพ่งึควรแก่ 

การเพง่พนิจิ แตเ่พราะเขาไตรต่รองเนือ้ความ ธรรมทัง้หลายจงึควรแกก่ารเพง่พนิจิ 

ฉะนัน้ ปัญญาเครือ่งไตรต่รองเนือ้ความจงึมอีปุการะมากแกค่วามควรแกก่ารเพง่พนิจิ 

แหง่ธรรม” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งไตรต่รองเนือ้ความเป็นอยา่งไร ขา้พระองค ์

ขอทลูถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งไตรต่รองเนือ้ความ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “การทรงจ าธรรมมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่งไตรต่รองเนือ้ความ ถา้บคุคล 

ไมท่รงจ าธรรมนัน้ ก็จะพงึไตรต่รองเนือ้ความนีไ้มไ่ด ้แตเ่พราะเขาทรงจ าธรรมไวไ้ด ้

จงึไตรต่รองเนือ้ความได ้ฉะนัน้ การทรงจ าธรรมจงึมอีปุการะมากแกปั่ญญาเครือ่ง 

ไตรต่รองเนือ้ความ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๔ } 



๕๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  “ธรรมมอีปุการะแกก่ารทรงจ าธรรมเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่นพระ 

โคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารทรงจ าธรรม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “การฟังธรรมมอีปุการะมากแกก่ารทรงจ าธรรม ถา้บคุคลไมฟั่งธรรมนัน้ ก็จะ 

พงึทรงจ าธรรมนีไ้มไ่ด ้แตเ่พราะเขาฟังธรรมจงึทรงจ าธรรมไวไ้ด ้ฉะนัน้ การฟังธรรม 

จงึมอีปุการะมากแกก่ารทรงจ าธรรม” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกก่ารฟังธรรมเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่น 

พระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารฟังธรรม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “การเงีย่โสตลงมอีปุการะมากแกก่ารฟังธรรม ถา้บคุคลไมเ่งีย่โสตลง ก็จะพงึ 

ฟังธรรมนีไ้มไ่ด ้แตเ่พราะเขาเงีย่โสตลงจงึฟังธรรมได ้ฉะนัน้ การเงีย่โสตลงจงึม ี

อปุการะมากแกก่ารฟังธรรม” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเงีย่โสตลงเป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถามทา่น 

พระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเงีย่โสตลง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “การเขา้ไปน่ังใกลม้อีปุการะมากแกก่ารเงีย่โสตลง ถา้บคุคลไมเ่ขา้ไปน่ังใกล ้

ก็จะพงึเงีย่โสตลงไมไ่ด ้แตเ่พราะเขาเขา้ไปน่ังใกลจ้งึเงีย่โสตลงได ้ฉะนัน้ การเขา้ไป 

น่ังใกลจ้งึมอีปุการะมากแกก่ารเงีย่โสตลง” 

  “ธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปน่ังใกลเ้ป็นอยา่งไร ขา้พระองคข์อทลูถาม 

ทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปน่ังใกล ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “การเขา้ไปหามอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปน่ังใกล ้ถา้บคุคลไมเ่ขา้ไปหา ก็จะ 

พงึน่ังใกลไ้มไ่ด ้เพราะเขาเขา้ไปหาจงึน่ังใกลไ้ด ้ฉะนัน้ การเขา้ไปหาจงึมอีปุการะ 

มากแกก่ารเขา้ไปน่ังใกล”้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๕ } 



๕๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๕. จังกสีตูร 

  “ทา่นพระโคดม ธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปหาเป็นอยา่งไร ขา้พระองค ์

ขอทลูถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปหา” 

  “ภารทวาชะ ศรัทธามอีปุการะมากแกก่ารเขา้ไปหา ถา้ศรัทธาไมเ่กดิ บคุคล 

ก็จะไมพ่งึเขา้ไปหา แตเ่พราะศรัทธาเกดิ เขาจงึเขา้ไปหา ฉะนัน้ ศรัทธาจงึมอีปุการะ 

มากแกก่ารเขา้ไปหา” 

  [๔๓๕] กาปทกิมาณพกราบทลูวา่ “ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามทา่นพระโคดม 

ถงึการรักษาสจัจะ ทา่นพระโคดมไดต้รัสตอบการรักษาสจัจะแลว้ และขอ้ทีต่รัสตอบ 

นัน้ขา้พระองคช์อบใจและถกูใจนัก และขา้พระองคก็์ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ 

  ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามทา่นพระโคดมถงึการรูส้จัจะ ทา่นพระโคดมไดต้รัสตอบ 

การรูส้จัจะแลว้ และขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ขา้พระองคช์อบใจและถกูใจนัก และขา้พระองค ์

ก็ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ 

  ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามทา่นพระโคดมถงึการบรรลสุจัจะ ทา่นพระโคดมก็ได ้

ตรัสตอบการบรรลสุจัจะแลว้ และขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ ขา้พระองคช์อบใจและถกูใจนัก 

และขา้พระองคก็์ชืม่ชมดว้ยขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ 

  ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามทา่นพระโคดมถงึธรรมมอีปุการะมากแกก่ารบรรลสุจัจะ 

ทา่นพระโคดมก็ไดต้รัสตอบธรรมมอีปุการะมากแกก่ารบรรลสุจัจะแลว้ และขอ้ทีต่รัส 

ตอบนัน้ ขา้พระองคช์อบใจและถกูใจนัก และขา้พระองคก็์ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีต่รัส 

ตอบนัน้ 

  ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามทา่นพระโคดมถงึปัญหาขอ้ใด ๆ ทา่นพระโคดมก็ไดต้รัสตอบ 

ปัญหาขอ้นัน้ ๆ แลว้ และขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ขา้พระองคช์อบใจและถกูใจนัก และ 

ขา้พระองคก็์ชืน่ชมดว้ยขอ้ทีต่รัสตอบนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๖ } 



๕๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม เมือ่กอ่นขา้พระองคร์ูอ้ยา่งนีว้า่ ‘พวกสมณะโลน้เหลา่นี้ 

เป็นสามัญชน เกดิจากพระบาทของพระพรหมเป็นกณัหชาติ๑(วรรณะศทูร) เป็นใครกัน 

และจะรูท่ั้วถงึธรรมไดอ้ยา่งไร ทา่นพระโคดมไดท้รงท าใหข้า้พระองคเ์กดิความรัก 

สมณะในหมูส่มณะ ใหเ้กดิความเลือ่มใสสมณะในหมูส่มณะ และใหเ้กดิความเคารพ 

สมณะในหมูส่มณะแลว้หนอ’ ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

จงักสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เอสกุารสีตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่เอสกุาร ี

  [๔๓๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล พราหมณ์ชือ่เอสกุารไีดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ไดน่ั้ง ณ 

ทีส่มควร 

การบ าเรอ ๔ ประเภท 

เอสกุารพีราหมณ์ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ 

ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอไว ้๔ ประเภท คอื 

   ๑. บัญญัตกิารบ าเรอพราหมณ์  ๒. บัญญัตกิารบ าเรอกษัตรยิ ์

   ๓. บัญญัตกิารบ าเรอแพศย ์  ๔. บัญญัตกิารบ าเรอศทูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๐๐ (อปัณณกสตูร) หนา้ ๑๐๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๗ } 



๕๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  ในการบ าเรอทัง้ ๔ ประเภทนัน้ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอพราหมณ์ 

ไวว้า่ ‘พราหมณ์ควรบ าเรอพราหมณ์ กษัตรยิค์วรบ าเรอพราหมณ์ แพศยค์วรบ าเรอ 

พราหมณ์ หรอืศทูรควรบ าเรอพราหมณ์’ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอพราหมณ์ 

ไวเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอกษัตรยิไ์วว้า่ ‘กษัตรยิค์วรบ าเรอกษัตรยิ ์

แพศยค์วรบ าเรอกษัตรยิ ์หรอืศทูรควรบ าเรอกษัตรยิ’์ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัต ิ

การบ าเรอกษัตรยิไ์วเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอแพศยไ์วว้า่ ‘แพศยค์วรบ าเรอแพศย ์

หรอืศทูรควรบ าเรอแพศย’์ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอแพศยไ์วเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอศทูรไวว้า่ ‘ศทูรเทา่นัน้ควรบ าเรอศทูร 

ผูอ้ืน่ใครเลา่จักบ าเรอศทูร’ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอศทูรไวเ้ชน่นีแ้ล 

  ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอไว ้๔ ประเภทนี ้ทา่น 

พระโคดมตรัสการบ าเรอนีไ้วอ้ยา่งไร” 

  [๔๓๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ ชาวโลกทัง้ปวงเห็นดว้ยกับ 

ค าของพราหมณ์ทีว่า่ ‘พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอไว ้๔ ประเภทเทา่นีห้รอื” 

  เอสกุารพีราหมณ์ ทลูตอบวา่ “ไมใ่ช ่ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรุษุผูข้ดัสน ไมม่ทีรัพยส์นิสิง่ไรเป็น 

ของตน ยากจน ชนทัง้หลายแขวนกอ้นเนือ้ทีอ่าบยาพษิไวส้ าหรับเขาซึง่ไมช่อบพอกัน 

โดยแกลง้พดูวา่ ‘พอ่คณุ เชญิทา่นกนิเนือ้นี ้แตต่อ้งจา่ยคา่เนือ้เพิม่ข ึน้’ แมฉั้นใด 

พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตกิารบ าเรอไว ้๔ ประเภทแกส่มณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ฝ่ายเดยีว โดยไมม่ฝ่ีายอืน่ยนิยอม ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไมก่ลา่ววา่ ‘สิง่ทัง้ปวง 

ควรบ าเรอ’ แตก็่ไมก่ลา่ววา่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมค่วรบ าเรอ’ เพราะวา่ เมือ่บคุคลบ าเรอ 

สิง่ใดอยู ่เพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามชัว่ ไมม่คีวามดเีลย เราจงึไม ่

กลา่ววา่ ‘สิง่นัน้ควรบ าเรอ’ แตเ่มือ่บคุคลบ าเรอสิง่ใดเพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้ 

พงึมแีตค่วามดเีทา่นัน้ ไมม่คีวามชัว่เลย เราจงึกลา่ววา่ ‘สิง่นัน้ควรบ าเรอ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๘ } 



๕๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  ถา้แมช้นทัง้หลายจะพงึถามกษัตรยิอ์ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ทา่นบ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะ 

เหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามชัว่ ไมม่คีวามดเีลย หรอืวา่เมือ่ทา่นบ าเรอ 

สิง่ใดอยู ่เพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามด ีไมม่คีวามชัว่เลย ในกรณี 

เชน่นีท้า่นควรบ าเรอสิง่ไหน’ กษัตรยิเ์มือ่จะตรัสตอบใหถ้กูตอ้ง ควรตรัสตอบอยา่งนี้วา่ 

‘เมือ่ขา้พเจา้บ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามชัว่ ไมม่ ี

ความดเีลย ขา้พเจา้ไมค่วรบ าเรอสิง่นัน้ แตเ่มือ่ขา้พเจา้บ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะเหต ุ

แหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามด ีไมม่คีวามชัว่เลย ขา้พเจา้ควรบ าเรอสิง่นัน้’ 

  ถา้แมช้นทัง้หลายพงึถามพราหมณ์ ฯลฯ 

  ถา้แมช้นทัง้หลายพงึถามแพศย ์ฯลฯ 

  ถา้แมช้นทัง้หลายพงึถามศทูรอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ทา่นบ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะเหต ุ

แหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามชัว่ ไมม่คีวามดเีลย หรอืวา่เมือ่ทา่นบ าเรอสิง่ใดอยู ่

เพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามด ีไมม่คีวามชัว่เลย ในกรณีเชน่นีท้า่น 

ควรบ าเรอสิง่ไหน’ แมศ้ทูรเมือ่จะตอบใหถ้กูตอ้ง ควรตอบอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ขา้พเจา้ 

บ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะเหตแุหง่การบ าเรอสิง่นัน้พงึมแีตค่วามชัว่ ไมม่คีวามดเีลย 

ขา้พเจา้ไมค่วรบ าเรอสิง่นัน้ แตเ่มือ่ขา้พเจา้บ าเรอสิง่ใดอยู ่เพราะเหตแุหง่การบ าเรอ 

สิง่นัน้พงึมแีตค่วามดเีทา่นัน้ ไมม่คีวามชัว่เลย ขา้พเจา้ควรบ าเรอสิง่นัน้’ 

  เราจะกลา่ววา่ ‘บคุคลเป็นผูป้ระเสรฐิเพราะเกดิในตระกลูสงู’ ก็หาไม ่จะกลา่ว 

วา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทรามเพราะเกดิในตระกลูสงู’ ก็หาไม ่จะกลา่ววา่ ‘บคุคลเป็น 

ผูป้ระเสรฐิเพราะความเป็นผูม้วีรรณะอันยิง่’ ก็หาไม ่จะกลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทราม 

เพราะความเป็นผูม้วีรรณะอันยิง่’ ก็หาไม ่เรากลา่ววา่ ‘บคุคลเป็นผูป้ระเสรฐิ เพราะ 

ความเป็นผูม้โีภคะมาก’ ก็หาไม ่แตจ่ะกลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทราม เพราะความ 

เป็นผูม้โีภคะมาก’ ก็หาไม ่

  [๔๓๘] พราหมณ์ เพราะบคุคลบางคนในโลกนี ้แมเ้กดิในตระกลูสงูก็ยังเป็น 

ผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเพราะฉะนัน้ 

เราจงึไมก่ลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูป้ระเสรฐิเพราะเกดิในตระกลูสงู’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๔๙ } 



๕๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  แตบ่คุคลบางคนในโลกนี ้แมเ้กดิในตระกลูสงูก็ยังเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการ 

พดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

เพราะฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทราม เพราะเกดิในตระกลูสงู’ 

  [๔๓๙] พราหมณ์ เพราะบคุคลบางคนในโลกนี ้แมม้วีรรณะสงูก็ยังเป็นผู ้

ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเพราะฉะนัน้ เราจงึ 

ไมก่ลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูป้ระเสรฐิเพราะความเป็นผูม้วีรรณะสงู’ 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้แมม้วีรรณะสงูก็เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาด 

จากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิเพราะฉะนัน้ เราจงึไม ่

กลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทรามเพราะความเป็นผูม้วีรรณะสงู’ 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้แมม้ทีรัพยส์มบตัมิากก็ยังเป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์

ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากได ้

สิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเพราะฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่ววา่ 

‘เขาเป็นผูป้ระเสรฐิเพราะความเป็นผูม้ทีรัพยส์มบัตมิาก’ 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้แมม้ทีรัพยส์มบตัมิากก็ยังเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการ 

พดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

เพราะฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่ววา่ ‘เขาเป็นผูเ้ลวทรามเพราะความเป็นผูม้ทีรัพย ์

สมบัตมิาก’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๐ } 



๕๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  พราหมณ์ เราไมก่ลา่ววา่ ‘บคุคลตอ้งบ าเรอสิง่ทัง้ปวง’ แตเ่ราก็ไมป่ฏเิสธวา่ 

‘บคุคลไมต่อ้งบ าเรอสิง่ทัง้ปวง’ เพราะวา่ เมือ่บคุคลบ าเรอสิง่ใดอยู ่ศรัทธา ศลี สตุะ 

จาคะ ปัญญายอ่มเจรญิ เพราะเหตแุหง่การบ าเรอ เราจงึกลา่ววา่ ‘บคุคลตอ้งบ าเรอ 

สิง่นัน้” 

ทรพัย ์๔ ชนดิ 

  [๔๔๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เอสกุารพีราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยไ์ว ้๔ ชนดิ คอื 

   ๑. บัญญัตทิรัพยข์องพราหมณ์  ๒. บัญญัตทิรัพยข์องกษัตรยิ ์

   ๓. บัญญัตทิรัพยข์องแพศย ์  ๔. บัญญัตทิรัพยข์องศทูร 

  ในทรัพย ์๔ ชนดินัน้ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องพราหมณ์คอืการ 

เทีย่วไปเพือ่อาหาร แตพ่ราหมณ์เมือ่ดหูมิน่ทรัพยค์อืการเทีย่วไปเพือ่อาหาร ชือ่วา่ 

เป็นผูท้ าหนา้ทีผ่ดิ เปรยีบเหมอืนคนเลีย้งโคถอืเอาของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้พราหมณ์ 

ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องพราหมณ์ไวเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องกษัตรยิค์อืแลง่ธนู แตก่ษัตรยิเ์มือ่ดหูมิน่ 

ทรัพยค์อืแลง่ธนู ชือ่วา่เป็นผูท้ าหนา้ทีผ่ดิ เปรยีบเหมอืนคนเลีย้งโคถอืเอาสิง่ของ 

ทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องกษัตรยิไ์วเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องแพศยค์อืกสกิรรมและโครักขกรรม แตแ่พศย ์

เมือ่ดหูมิน่ทรัพยค์อืกสกิรรมและโครักขกรรม ชือ่วา่เป็นผูท้ าหนา้ทีผ่ดิ เปรยีบเหมอืน 

คนเลีย้งโคถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องแพศย ์

ไวเ้ชน่นีแ้ล 

  พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องศทูรคอืเคยีวและไมค้าน แตศ่ทูรเมือ่ดหูมิน่ 

ทรัพยค์อืเคยีวและไมค้าน ชือ่วา่เป็นผูท้ าหนา้ทีผ่ดิ เปรยีบเหมอืนคนเลีย้งโคถอืเอาสิง่ของ 

ทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ฉะนัน้ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยข์องศทูรไวเ้ชน่นีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๑ } 



๕๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายยอ่มบัญญัตทิรัพยไ์ว ้๔ ชนดินี ้ในเรือ่งนี้ 

ทา่นพระโคดมจะตรัสวา่อยา่งไร” 

  [๔๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ ชาวโลกทัง้ปวงเห็นดว้ยกับ 

ค านัน้วา่ ‘พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยไ์ว ้๔ ชนดิเทา่นีห้รอื” 

  เอสกุารพีราหมณ์ทลูตอบวา่ “ไมใ่ช ่ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บรุษุผูข้ดัสน ไมม่ทีรัพยส์นิสิง่ไรเป็น 

ของตน ยากจน ชนทัง้หลายแขวนกอ้นเนือ้อาบยาพษิไวส้ าหรับเขาซึง่ไมช่อบพอกัน 

โดยแกลง้พดูวา่ ‘พอ่คณุ เชญิทา่นกนิเนือ้นี ้แตต่อ้งจา่ยคา่เนือ้เพิม่ข ึน้’ แมฉั้นใด 

พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตทิรัพยไ์ว ้๔ ประเภท แกส่มณพราหมณ์เหลา่นัน้ฝ่ายเดยีว 

โดยไมม่ฝ่ีายอืน่ยนิยอม ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  แตเ่ราบัญญัตโิลกตุตรธรรมอันเป็นอรยิะวา่เป็นทรัพยข์องบคุคล เมือ่เขาระลกึถงึ 

วงศต์ระกลูเกา่อันเป็นของมารดาบดิา อัตภาพเกดิในวงศต์ระกลูใด ๆ ก็นับตามวงศ ์

ตระกลูนัน้ ๆ ถา้อัตภาพเกดิในตระกลูกษัตรยิก็์นับวา่ ‘เป็นกษัตรยิ’์ ถา้อัตภาพเกดิ 

ในตระกลูพราหมณ์ก็นับวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ ถา้อัตภาพเกดิในตระกลูแพศยก็์นับวา่ 

‘เป็นแพศย’์ ถา้อัตภาพเกดิในตระกลูศทูรก็นับวา่ ‘เป็นศทูร’ เปรยีบเหมอืนไฟอาศัย 

เชือ้ใดๆ ตดิขึน้ก็นับตามเชือ้นัน้ ๆ ถา้ไฟอาศัยไมต้ดิขึน้ ก็นับวา่ ‘เป็นไฟไม’้ ถา้อาศัย 

หยากเยือ่ตดิขึน้ ก็นับวา่ ‘เป็นไฟหยากเยือ่’ ถา้อาศัยหญา้ตดิขึน้ ก็นับวา่ ‘เป็นไฟหญา้’ 

ถา้อาศัยมลูโคตดิขึน้ก็นับวา่ ‘เป็นไฟมลูโค’ แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บัญญัต ิ

โลกตุตรธรรมอันเป็นอรยิะวา่เป็นทรัพยข์องบคุคล เมือ่เขาระลกึถงึวงศต์ระกลูเกา่อันเป็น 

ของมารดาบดิา อัตภาพเกดิในตระกลูใด ๆ ก็นับตามตระกลูนัน้ ๆ ถา้อัตภาพเกดิใน 

ตระกลูกษัตรยิ ์ก็นับวา่ ‘เป็นกษัตรยิ’์ ถา้อัตภาพเกดิในตระกลูพราหมณ์ ก็นับวา่ 

‘เป็นพราหมณ’์ ถา้อัตภาพเกดิในตระกลูแพศย ์ก็นับวา่ ‘เป็นแพศย’์ ถา้อัตภาพเกดิ 

ในตระกลูศทูร ก็นับวา่ ‘เป็นศทูร’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๒ } 



๕๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

 

คนจะดหีรอืช ัว่มใิชเ่พราะตระกลู 

  พราหมณ์ ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูกษัตรยิบ์วชเป็นบรรพชติ และเขา 

อาศัยธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เวน้ขาดจากพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการ 

พดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

ยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่งน าออกจากทกุข ์

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูศทูรบวชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจาก 

การพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่ง 

น าออกจากทกุข ์

  [๔๔๒] พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในประเทศนีพ้ราหมณ์ 

เทา่นัน้หรอืยอ่มสามารถเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน กษัตรยิ ์

แพศย ์ศทูร ไมส่ามารถหรอื” 

  เอสกุารพีราหมณ์กราบทลูวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม ในประเทศนีแ้ม ้

กษัตรยิก็์สามารถเจรญิเมตตาจติอันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนได ้

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิ ในประเทศนี ้แมว้รรณะ ๔ ทัง้หมดก็สามารถ 

เจรญิเมตตาจติ อันไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนได”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๓ } 



๕๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ อยา่งนัน้เหมอืนกันแล ถา้แมก้ลุบตุร 

ออกจากตระกลูกษัตรยิบ์วชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ 

เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากพฤตกิรรม 

อันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของ 

ของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่งน าออก 

จากทกุข ์

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ฯลฯ 

  แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูศทูรบวชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการ 

พดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็น 

เครือ่งน าออกจากทกุข ์

  [๔๔๓] พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พราหมณ์เทา่นัน้หรอื 

ยอ่มสามารถถอืเอาเครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้าแลว้ลอยละอองธลุไีด ้กษัตรยิ ์

แพศย ์ศทูร ไมส่ามารถหรอื” 

  เอสกุารพีราหมณ์กราบทลูวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมก้ษัตรยิก็์สามารถ 

ถอืเอาเครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้าแลว้ลอยละอองธลุไีด ้

  แมพ้ราหมณ์ ฯลฯ 

  แมแ้พศย ์ฯลฯ 

  แมศ้ทูร ฯลฯ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ความจรงิ ในประเทศนี ้แมว้รรณะ ๔ ทัง้หมดก็สามารถ 

ถอืเอาเครือ่งสตีัวส าหรับอาบน ้าไปยังแมน่ ้าแลว้ลอยละอองธลุไีด”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๔ } 



๕๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ อยา่งนัน้เหมอืนกันแล ถา้แมก้ลุบตุร 

ออกจากตระกลูกษัตรยิบ์วชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ 

เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากพฤตกิรรมอันเป็น 

ขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่งน าออกจากทกุข ์

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูศทูรบวชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจาก 

การพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่ง 

น าออกจากทกุข ์

  [๔๔๔] พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระราชามหากษัตรยิ ์

ในโลกนีผู้ไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ จะพงึทรงเกณฑบ์รุษุผูม้ฐีานะตา่ง ๆ กัน ๑๐๐ คน 

ใหม้าประชมุกันตรัสวา่ ‘มาเถดิทา่นทัง้หลาย ในจ านวนบรุษุเหลา่นัน้ บรุษุเหลา่ใด 

เกดิจากตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ราชตระกลู บรุษุเหลา่นัน้จงถอืเอาไมส้กั 

ไมส้าละ ไมส้น ไมจั้นทน ์หรอืไมทั้บทมิ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้จงสใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้ 

มาเถดิทา่นทัง้หลาย ในจ านวนบรุุษเหลา่นัน้ บรุษุเหลา่ใด เกดิจากตระกลูจัณฑาล 

ตระกลูพราน ตระกลูชา่งจักสาน ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ บรุษุเหลา่นัน้ 

จงถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร ไมร้างยอ้มผา้ หรอืไมล้ะหุง่มาท าเป็นไมส้ไีฟ 

แลว้จงสใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้’ 

  พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ไฟทีบ่รุษุทัง้หลายผูเ้กดิจากตระกลู 

กษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ราชตระกลู ถอืเอาไมส้กั ไมส้าละ ไมส้น ไมจั้นทน ์หรอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๕ } 



๕๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๖. เอสกุารสีตูร 

ไมทั้บทมิ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้เทา่นัน้หรอื เป็นไฟมเีปลว มสี ี

มแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จได ้สว่นไฟทีบ่รุษทัง้หลาย 

ผูเ้กดิจากตระกลูจัณฑาล ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งจักสาน ตระกลูชา่งรถ ตระกลู 

คนขนขยะ ถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร ไมร้างยอ้มผา้ หรอืไมล้ะหุง่มาท าเป็นไม ้

สไีฟ แลว้สใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้นัน้ เป็นไฟไมม่เีปลว ไมม่สี ีไมม่แีสงสวา่ง และไมส่ามารถ 

ท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จไดก้ระนัน้หรอื” 

  เอสกุารพีราหมณ์กราบทลูวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม แมไ้ฟทีบ่รุษุ 

ทัง้หลายผูเ้กดิจากตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ราชตระกลู ถอืเอาไมส้กั ไมส้าละ 

ไมส้น ไมจั้นทน ์หรอืไมทั้บทมิ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้นัน้ ก็เป็น 

ไฟมเีปลว มสี ีมแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟนัน้ใหส้ าเร็จได ้แมไ้ฟ 

ทีบ่รุษุทัง้หลายผูเ้กดิจากตระกลูจัณฑาล ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งจักสาน 

ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ ถอืเอาไมร้างสนัุข ไมร้างสกุร ไมร้างยอ้มผา้ 

หรอืไมล้ะหุง่ มาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหไ้ฟลกุโพลงขึน้นัน้ ก็เป็นไฟมเีปลว มสี ี

มแีสงสวา่ง และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟใหส้ าเร็จได ้

  ทา่นพระโคดม ความจรงิแมไ้ฟทกุชนดิ ก็เป็นไฟมเีปลว มสี ีมแีสงสวา่ง 

และสามารถท ากจิทีต่อ้งท าดว้ยไฟใหส้ าเร็จไดทั้ง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ อยา่งนัน้เหมอืนกัน ถา้แมบ้คุคลออกจาก 

ตระกลูกษัตรยิบ์วชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ เป็นผู ้

เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากพฤตกิรรมอันเป็น 

ขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ฯลฯ 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๓ หนา้ :๕๕๖ } 



๕๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  ถา้แมก้ลุบตุรออกจากตระกลูศทูรบวชเป็นบรรพชติ และเขาอาศัยธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจาก 

การพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่ 

เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิยนิดกีศุลธรรมอันเป็น 

เครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เอสกุารพีราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่น 

พระโคดมโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

เอสกุารสีตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ธนญัชานสิตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่ธนญัชาน ิ

  [๔๔๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเทีย่วจารกิไปในทักขณิาครีชีนบท 

พรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญ ่ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าพรรษาอยูใ่นกรงุราชคฤห ์ไดเ้ขา้ไป 

หาทา่นพระสารบีตุรถงึทักขณิาครีชีนบท ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามภกิษุนัน้วา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระผูม้ภีาคไมท่รงประชวร 

และยังทรงมพีระก าลังอยูห่รอื” 

  ภกิษุนัน้กลา่วตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคไมท่รงประชวร และยัง 

ทรงมพีระก าลังอยู ่ขอรับ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๗ } 



๕๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “ภกิษุสงฆไ์มป่่วยไขแ้ละยังมกี าลังอยูห่รอื” 

  “แมภ้กิษุสงฆก็์ไมป่่วยไขแ้ละยังมกี าลังอยู ่ขอรับ” 

  “พราหมณ์ชือ่ธนัญชานอิยูใ่กลป้ระตตูัณฑลุปาลิ๑ ในกรงุราชคฤหนั์น้ เขาไม่ 

ป่วยไขแ้ละยังมกี าลังอยูห่รอื” 

  “แมธ้นัญชานพิราหมณ์ก็ไมป่่วยไขแ้ละยังมกี าลังอยู ่ขอรับ” 

  “ธนัญชานพิราหมณ์ยังเป็นผูไ้มป่ระมาทอยูห่รอื” 

  ภกิษุนัน้กราบเรยีนวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุธนัญชานพิราหมณ์ของเราจะไมป่ระมาท 

ทีไ่หนได ้เขาอาศัยพระราชาเทีย่วเบยีดบัง(เอาผลประโยชนข์อง)พราหมณ์และคหบด ี

อาศัยพวกพราหมณ์และคหบดเีบยีดบัง(เอาผลประโยชน)์ของรัฐ แมภ้รรยาของเขา 

ผูม้ศีรัทธา ทีข่อมาจากตระกลูมศีรัทธา ก็ตายไปเสยีแลว้ ภรรยาคนใหมข่องเขา 

ไมม่ศีรัทธา เขาขอมาจากตระกลูไมม่ศีรัทธา” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุการทีเ่ราไดฟั้งวา่ธนัญชานพิราหมณ์ 

เป็นผูป้ระมาท เป็นขา่วไมด่เีลย ถา้กระไร เราจะไดพ้บกับธนัญชานพิราหมณ์นัน้ 

สกัครัง้หนึง่ ท าอยา่งไร เราจงึจะไดส้นทนาปราศัยบา้ง” 

  [๔๔๖] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรอยูใ่นทักขณิาครีชีนบทตามอัธยาศัยแลว้ 

จงึจารกิไปทางกรงุราชคฤห ์เทีย่วจารกิไปตามล าดับ จนถงึกรงุราชคฤหแ์ลว้ ไดย้นิ 

วา่ สมัยนัน้ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเวฬวุนัสถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระสารบีตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ธนัญชานพิราหมณ์ใชค้นใหร้ดีนมโคซึง่อยูท่ีค่อก 

โคนอกกรงุ ทา่นพระสารบีตุรเทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลับจากบณิฑบาต 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประตตูณัฑลุปาล ิในทีน่ีห้มายถงึประตเูล็กประตหูนึง่ เพราะกรงุราชคฤหม์ปีระตใูหญ่ ๓๒ ประตปูระตเูล็ก 

   ๖๔ ประต ู(ม.ม.อ. ๒/๔๔๕/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๘ } 



๕๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปหาธนัญชานพิราหมณ์ถงึทีอ่ยู ่ธนัญชาน-ิ 

พราหมณ์ไดเ้ห็นทา่นพระสารบีตุรก าลังเดนิมาแตไ่กล จงึเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุร 

ถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “นมินตด์ืม่นมสดทางนีเ้ถดิ พระคณุเจา้สารบีตุร ยังพอมเีวลา 

ส าหรับฉันภัตตาหาร” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “อยา่เลย พราหมณ์ วนันี้อาตมภาพท าภัตกจิ 

เสร็จแลว้ อาตมภาพจักพักกลางวนัทีโ่คนไมโ้นน้ ทา่นควรจะมาพบอาตมภาพที ่

โคนไมนั้น้” 

  ธนัญชานพิราหมณ์รับค าแลว้ ตอ่มา ธนัญชานพิราหมณ์บรโิภคอาหารเชา้ 

เสร็จแลว้ภายหลังเวลาอาหาร ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

การประพฤตไิมช่อบธรรม 

  ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามธนัญชานพิราหมณ์วา่ “ธนัญชาน ิทา่นเป็นผูไ้ม่ 

ประมาทอยูห่รอื” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ไดต้อบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร โยมจะไมป่ระมาทได ้

อยา่งไร เพราะโยมตอ้งเลีย้งมารดาบดิา ตอ้งเลีย้งบตุรและภรรยา ตอ้งเลีย้งพวก 

ทาสกรรมกรและคนรับใช ้ตอ้งท ากจิทีค่วรท าแกม่ติรและอ ามาตย ์ตอ้งท ากจิทีค่วร 

ท าแกญ่าตสิาโลหติ ตอ้งท ากจิทีค่วรท าแกแ่ขก ตอ้งท าบญุทีค่วรแกบ่รุพเปตชน 

ตอ้งท าการบวงสรวงทีค่วรท าแกเ่ทวดา ตอ้งสนองพระราชกรณียกจิของพระราชา 

แมก้ายนีก็้ตอ้งบ ารงุบ าเรอ” 

  [๔๔๗] ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “ธนัญชาน ิทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม๑ ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหต ุ

แหง่มารดาบดิา นายนริยบาลพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก เพราะเหตแุหง่การประพฤต ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประพฤตอิธรรม หมายถงึประพฤตกิรรมคอืความทศุลี ๕ ประการ หรอืกรรมคอืความทศุลี ๑๐ ประการ 

   (ม.ม.อ. ๒/๔๔๗/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๕๙ } 



๕๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

อธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘ขา้พเจา้เองประพฤต ิ

อธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มารดาบดิา ขอนายนริยบาลอยา่ 

ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืมารดาบดิาของผูนั้น้จะพงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนี ้

ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอเพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนาย 

นริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร ไมใ่ช ่ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะ 

คร ่าครวญมากมาย นายนริยบาลก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก 

เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอืวา่ 

‘ขา้พเจา้เองประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา 

ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืบตุรและภรรยาของผูนั้น้จะ 

พงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ 

ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ทาสกรรมกรและคนรับใช ้นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขา 

ไปยังนรก เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรได ้

ขอ้อา้งหรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ 

ทาสกรรมกรและคนรับใช ้ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืพวก 

ทาสกรรมกรและคนรับใชข้องผูนั้น้จะพงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยัง 

นรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๐ } 



๕๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มติรและอ ามาตย ์นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยัง 

นรก เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้ง 

หรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มติรอ ามาตย ์

ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืมติรและอ ามาตยข์องผูนั้น้จะ 

พงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ 

ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ญาตสิาโลหติ นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก 

เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอื 

วา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ญาตสิาโลหติ 

ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืญาตสิาโลหติของผูนั้น้จะพงึ 

ไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ 

ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่แขก นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก เพราะเหตุ 

แหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่แขก ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ 

ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืแขกของผูนั้น้จะพงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ 

เขาไปยังนรกเลย” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๑ } 



๕๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

. ธนัญชานสิตูร 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาลก็ 

ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่บรุพเปตชน นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก 

เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอื 

วา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่บรุพเปตชน 

ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืบรุพเปตชนของผูนั้น้จะพงึได ้

ขอ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ 

ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่เทวดา นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก เพราะเหตุ 

แหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่เทวดา ขอนายนริยบาลอยา่ 

ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืเทวดาของผูนั้น้จะพงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนี ้

ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนาย 

นริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่พระราชา นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก 

เพราะเหตแุหง่การประพฤตอิธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้ง 

หรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่พระราชา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๒ } 



๕๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืพระราชาของผูนั้น้จะพงึไดข้อ้ 

อา้งหรอืวา่ ‘คนนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ขา้พเจา้ 

ทัง้หลาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  “ไมใ่ช ่พระคณุเจา้สารบีตุร ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะคร ่าครวญมากมาย นายนริยบาล 

ก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “ธนัญชานทิา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคล 

บางคนในโลกนีป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่การบ ารงุ 

บ าเรอกาย นายนริยบาลจะพงึฉุดครา่เขาไปยังนรก เพราะเหตแุหง่การประพฤต ิ

อธรรมและประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เขาควรไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘ขา้พเจา้ประพฤตอิธรรม 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่การบ ารงุบ าเรอกาย ขอนายนริยบาลอยา่ฉุดครา่ 

ขา้พเจา้ไปยังนรกเลย’ หรอืชนเหลา่อืน่ของผูนั้น้จะพงึไดข้อ้อา้งหรอืวา่ ‘คนนี ้

ประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่การบ ารงุบ าเรอกาย ขอนาย 

นริยบาลอยา่ฉุดครา่เขาไปยังนรกเลย” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร ไมใ่ช ่ทีแ่ทค้นนัน้ถงึจะ 

คร ่าครวญมากมาย นายนริยบาลก็ตอ้งโยนเขาลงนรกจนได”้ 

  [๔๔๘] ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “ธนัญชาน ิทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มารดาบดิากับบุคคล 

ผูป้ระพฤตธิรรม๑ ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มารดาบดิา บคุคลไหนจะประเสรฐิ 

กวา่กัน” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มารดาบดิา ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผู ้

ประพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มารดาบดิา ประเสรฐิกวา่ 

แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤตสิม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤต ิ

อธรรมและการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประพฤตธิรรม หมายถงึการกระท ากสกิรรมและวาณชิยกรรมเป็นตน้ทีช่อบธรรม (ม.ม.อ. ๒/๔๔๘/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๓ } 



๕๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถเลีย้งมารดา 

บดิา ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤต ิ

สม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่บตุรและภรรยา ประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรม 

และการประพฤตสิม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรม และการประพฤตไิม่ 

สม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถเลีย้งบตุร 

และภรรยา ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่ทาสกรรมกรและคนรับใช ้กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่ทาสกรรมกรและคนรับใช ้บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตุ 

แหง่ทาสกรรมกรและคนรับใช ้ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤต ิ

สม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ทาสกรรมกรและคนรับใช ้ประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤต ิ

ธรรมและการประพฤตสิม า่เสมอประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรมและการประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถเลีย้งทาส 

กรรมกรและคนรับใช ้ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่มติรและอ ามาตย ์กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่มติรและอ ามาตย ์บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๔ } 



๕๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่มติรและอ ามาตย ์ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤต ิ

สม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่มติรและอ ามาตย ์ประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤต ิ

ธรรมและการประพฤตสิม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรมและการประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกม่ติรและอ ามาตย ์ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่ญาตสิาโลหติ กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่ญาตสิาโลหติ บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่ญาตสิาโลหติ ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่ญาตสิาโลหติประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤต ิ

สม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรม และการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกญ่าตสิาโลหติ ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู่ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่แขก กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหต ุ

แหง่แขก บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่แขกไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอเพราะเหต ุ

แหง่แขก ประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤตสิม า่เสมอ 

ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรมและการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกแ่ขก ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๕ } 



๕๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่บรุพเปตชน กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่บรุพเปตชน บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่บรุพเปตชน ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่บรุพเปตชนประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤต ิ

สม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรม และการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกบ่รุพเปตชน ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู่ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่เทวดา กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่ 

เทวดา บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่เทวดาไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่เทวดาประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤตสิม า่เสมอ 

ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรม และการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกเ่ทวดา ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่พระราชา กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหตุ 

แหง่พระราชา บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะ 

เหตแุหง่พระราชาไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่พระราชาประเสรฐิกวา่ แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤต ิ

สม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรมและการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๖ } 



๕๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “การงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถท ากรณียกจิ 

แกพ่ระราชา ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู ่

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่การบ ารงุบ าเรอกาย กับบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ 

เพราะเหตแุหง่การบ ารงุบ าเรอกาย บคุคลไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร บคุคลผูป้ระพฤตอิธรรม 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่การบ ารุงบ าเรอกาย ไมป่ระเสรฐิ สว่นบคุคล 

ผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิม า่เสมอ เพราะเหตแุหง่การบ ารงุบ าเรอกาย ประเสรฐิกวา่ 

แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤตสิม า่เสมอ ประเสรฐิกวา่การประพฤตอิธรรม 

และการประพฤตไิมส่ม า่เสมอ” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ธนัญชาน ิการงานทีม่เีหตปุระกอบดว้ยธรรม 

ซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลสามารถบ ารงุบ าเรอกาย ไมท่ าบาปกรรม และปฏบิัตติามขอ้ 

ปฏบิัตทิีเ่ป็นบญุได ้ก็มอียู”่ 

ธนญัชานพิราหมณ์ป่วยหนกั 

  [๔๔๙] ครัง้นัน้ ธนัญชานพิราหมณ์ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุร 

ลกุจากทีน่ั่งแลว้จากไป สมัยตอ่มา ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก 

จงึเรยีกบรุษุคนหนึง่มากลา่ววา่ 

  “มานีเ่ถดิพอ่คณุ ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ จงถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเราวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก ขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้’ และจงเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุร 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไหวเ้ทา้ของพระคณุเจา้พระสารบีตุรดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเราวา่ 

‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก ขอไหวเ้ทา้ของ 

พระคณุเจา้สารบีตุรดว้ยเศยีรเกลา้’ และจงกราบเรยีนอยา่งนีว้า่ ‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ 

ขอโอกาส ขอพระคณุเจา้สารบีตุรจงอาศัยความอนุเคราะหโ์ปรดเขา้ไปยังนเิวศนข์อง 

ธนัญชานพิราหมณ์ดว้ยเถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๗ } 



๕๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  บรุษุนัน้รับค าแลว้ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก เขาขอ 

ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้’ และไดเ้ขา้ไปหาทา่น 

พระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบเรยีนวา่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ 

ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก ขอไหวเ้ทา้ของพระคณุเจา้สารบีตุรดว้ย 

เศยีรเกลา้ และสัง่มาอยา่งนีว้า่ ‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ขอโอกาส ขอพระคณุเจา้ 

พระสารบีตุรจงอาศัยความอนุเคราะหโ์ปรดเขา้ไปยังนเิวศนข์องธนัญชานพิราหมณ์ 

ดว้ยเถดิ” 

  ทา่นพระสารบีตุรรับนมินตโ์ดยอาการดษุณีภาพ 

พระสารบีตุรเขา้เยีย่มธนญัชานพิราหมณ์ 

  [๔๕๐] ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปยังนเิวศนข์องธนัญชานพิราหมณ์ น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดก้ลา่วกับ 

ธนัญชานพิราหมณ์วา่ “ธนัญชาน ิทา่นยังพอทนไดห้รอื(สบายดหีรอื) พอจะยัง 

อัตภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื ทกุขเวทนาคอ่ยลดลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการคอ่ย 

คลายลง ไมร่นุแรงขึน้หรอื” 

  ธนัญชานพิราหมณ์กราบเรยีนวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร โยมแทบทนไมไ่หว 

จะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ ทกุขเวทนาของโยมกลา้ยิง่นัก มแีตก่ าเรบิ ไมล่ด 

ลงเลย อาการมแีตย่ ิง่รนุแรงขึน้ ไมค่ลายลงเลย คนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กทีแ่หลมคมแทง 

ทีศ่รีษะ แมฉั้นใด โยมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถกูลมทีแ่รงกลา้เสยีดแทงศรีษะเหลอืก าลัง 

โยมแทบทนไมไ่หว จะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ ทกุขเวทนาของโยมกลา้ยิง่นัก 

มแีตก่ าเรบิ ไมล่ดลงเลย อาการมแีตย่ิง่รนุแรงขึน้ ไมค่ลายลงเลย 

  คนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัทีศ่รีษะ แมฉั้นใด โยมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ถกูเวทนาทีม่ปีระมาณยิง่บบีคัน้ทีศ่รีษะ โยมแทบทนไมไ่หว จะยังอัตภาพใหเ้ป็นไป 

ไมไ่ดแ้ลว้ ทกุขเวทนาของโยมกลา้ยิง่นัก มแีตก่ าเรบิ ไมล่ดลงเลย อาการมแีตย่ิง่ 

รนุแรงขึน้ ไมค่ลายลงเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๘ } 



๕๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญ ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้ง แมฉั้นใด 

โยมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถกูลมทีม่ปีระมาณยิง่เสยีดแทงทอ้งอยู ่โยมแทบทนไมไ่หว 

จะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ ทกุขเวทนาของโยมกลา้ยิง่นัก มแีตก่ าเรบิ ไมค่ลาย 

ลงเลย อาการมแีตย่ิง่รนุแรงขึน้ ไมค่ลายลงเลย 

  พระคณุเจา้สารบีตุร คนทีแ่ข็งแรง ๒ คนชว่ยกันจับคนทีอ่อ่นแอกวา่ทีแ่ขน 

คนละขา้งยา่งไวท้ีห่ลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด โยมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มกีายถกูความ 

เรา่รอ้นมปีระมาณยิง่เผาลนอยู ่โยมแทบทนไมไ่หว จะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ 

ทกุขเวทนาของโยมกลา้ยิง่นัก มแีตก่ าเรบิ ไมล่ดลงเลย อาการมแีตย่ิง่รนุแรงขึน้ 

ไมค่ลายลงเลย” 

ทคุตภิมู-ิสคุตภิมู ิ

  [๔๕๑] ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “ธนัญชาน ิทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

นรกกับก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน อยา่งไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร ก าเนดิสตัวด์รัิจฉานประเสรฐิ 

กวา่นรก ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ก าเนดิสตัวด์รัิจฉานกับเปรตวสิยั อยา่งไหน 

จะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เปรตวสิยัประเสรฐิกวา่ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เปรตวสิยักับมนุษย ์อยา่งไหนจะประเสรฐิ 

กวา่กัน” 

  “มนุษยป์ระเสรฐิกวา่เปรตวสิยั ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร มนุษยก์ับเทพชัน้จาตมุหาราช อยา่งไหน 

จะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้จาตมุหาราชประเสรฐิกวา่มนุษย ์ขอรับ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๖๙ } 



๕๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้จาตมุหาราชกับเทพชัน้ดาวดงึส ์

อยา่งไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้ดาวดงึสป์ระเสรฐิกวา่กวา่เทพชัน้จาตมุหาราช ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้ดาวดงึสก์ับเทพชัน้ยามา อยา่งไหน 

จะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้ยามาประเสรฐิกวา่เทพชัน้ดาวดงึส ์ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้ยามากับเทพชัน้ดสุติ อยา่งไหนจะ 

ประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้ดสุติประเสรฐิกวา่เทพชัน้ยามา ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้ดสุติกับเทพชัน้นมิมานรด ีอยา่งไหน 

จะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้นมิมานรดปีระเสรฐิกวา่เทพชัน้ดสุติ ขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้นมิมานรดกีับเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

อยา่งไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  “เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดปีระเสรฐิกวา่เทพชัน้นมิมานรด ีขอรับ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดกีับพรหมโลก 

อยา่งไหนจะประเสรฐิกวา่กัน” 

  ธนัญชานพิราหมณ์ตอบวา่ “พระคณุเจา้สารบีตุรกลา่ววา่ ‘พรหมโลก’ 

พระคณุเจา้สารบีตุรกลา่ววา่ ‘พรหมโลก” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรมคีวามคดิวา่ “พราหมณ์เหลา่นีน้อ้มใจไปใน 

พรหมโลก ทางทีด่ ีเราควรแสดงทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมแก่ 

ธนัญชานพิราหมณ์” จงึกลา่ววา่ “ธนัญชาน ิเราจักแสดงทางเพือ่เขา้ถงึความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๐ } 



๕๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๗. ธนัญชานสิตูร 

  ธนัญชานพิราหมณ์รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่ววา่ “ธนัญชาน ิ

ทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพรหม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุ 

หมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่นีเ้ป็นทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม 

  [๔๕๒] ธนัญชาน ิอกีประการหนึง่ ภกิษุมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ ฯลฯ 

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

เบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

นีเ้ป็นทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม” 

  ธนัญชานพิราหมณ์กลา่ววา่ “พระคณุเจา้สารบีตุร ถา้เชน่นัน้ ขอพระคณุทา่น 

จงถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ตามค าของโยมวา่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก เขาขอถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรท าใหธ้นัญชานพิราหมณ์ด ารงอยูใ่นพรหมโลกชัน้ต า่ 

ในเมือ่มกีจิทีจ่ะพงึท าใหย้ิง่ข ึน้ไป ลกุจากอาสนะแลว้จากไป ล าดับนัน้ เมือ่ทา่นพระ 

สารบีตุรจากไปไมน่าน ธนัญชานพิราหมณ์ก็ตายไปบังเกดิในพรหมโลก 

  [๔๕๓] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย สารบีตุรนีท้ าใหธ้นัญชานพิราหมณ์ด ารงอยูใ่นพรหมโลกชัน้ต า่ ในเมือ่ 

มกีจิทีจ่ะพงึท าใหย้ิง่ข ึน้ไป ลกุจากอาสนะแลว้จากไป” 

  ตอ่มา ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ธนัญชานพิราหมณ์ป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก เขาขอถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๑ } 



๕๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร ท าไม เธอจงึท าใหธ้นัญชานพิราหมณ์ 

ด ารงอยูใ่นพรหมโลกชัน้ต า่ในเมือ่มกีจิทีจ่ะพงึท าใหย้ิง่ข ึน้ไป แลว้ลกุจากอาสนะจากไป 

เสยีเลา่” 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคค์ดิอยา่งนีว้า่ 

‘พราหมณ์เหลา่นีน้อ้มใจไปในพรหมโลก ทางทีด่ ีเราควรแสดงทางเพือ่เขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร ธนัญชานพิราหมณ์ตายไปบังเกดิในพรหม- 

โลกแลว้” ดังนีแ้ล 

ธนญัชานสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. วาเสฏฐสตูร 

วา่ดว้ยมาณพชือ่วาเสฏฐะ 

  [๔๕๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าอจิฉานังคละ ใกลห้มูบ่า้น 

ชือ่อจิฉานังคละ สมัยนัน้ ในหมูบ่า้นอจิฉานังคละ มพีราหมณมหาศาลผูม้ชี ือ่เสยีง 

มาพักอยูห่ลายคน คอื จังกพีราหมณ์ ตารกุขพราหมณ์ โปกขรสาตพิราหมณ์ 

ชานุสโสณพิราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์๑ และยังมพีราหมณมหาศาลผูม้ชี ือ่เสยีงคน 

อืน่ ๆ อกี ครัง้นัน้ เมือ่มาณพชือ่วาเสฏฐะกับมาณพชือ่ภารทวาชะ เดนิเทีย่วเลน่อยู ่

ไดส้นทนากันคา้งไว ้อยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรบคุคลจงึจะชือ่วา่ 

เป็นพราหมณ”์ 

  ภารทวาชมาณพกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ บคุคลเป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิมาด ี

ทัง้ ๒ ฝ่าย คอืทัง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอด ๗ ชัว่ 

บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

บคุคลจงึชือ่วา่เป็นพราหมณ์”

 

เชงิอรรถ : 

๑ จังกพีราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นโอปาสาทะ ตารกุขพราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นอจิฉานังคละ โปกขรสาตพิราหมณ์อยู ่

   ทีเ่มอืงอกุกัฏฐะ ชาณุสโสณพิราหมณ์อยูท่ีก่รงุสาวัตถ ีโตเทยยพราหมณ์อยูท่ีห่มูบ่า้นตทุ ิพราหมณ์ทัง้ ๕ 

   เป็นพราหมณ์ปโุรหติของพระเจา้เสนทโิกศล (ท.ีส.ีอ. ๑/๕๑๙/๓๓๒, ม.ม.อ. ๒/๔๕๔/๓๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๒ } 



๕๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

  วาเสฏฐมาณพกลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ บคุคลเป็นผูม้ศีลีและถงึพรอ้มดว้ยวตัร 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึชือ่วา่เป็นพราหมณ์” 

  ภารทวาชมาณพไมอ่าจใหว้าเสฏฐมาณพยนิยอมได ้ถงึวาเสฏฐมาณพก็ไมอ่าจ 

ใหภ้ารทวาชมาณพยนิยอมไดเ้หมอืนกัน ล าดับนัน้ วาเสฏฐมาณพไดเ้รยีกภารทวาช- 

มาณพมากลา่ววา่ 

  “พระสมณโคดมผูเ้ป็นศากยบตุรนี ้เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู ประทับ 

อยู ่ณ ราวป่าอจิฉานังคละ ใกลห้มูบ่า้นชือ่อจิฉานังคละ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ม ี

กติตศิัพทอ์ันงามขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ มาเถดิ ทา่น 

ภารทวาชะ เราทัง้หลายจักเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับแลว้ทลูถามเนือ้ความนี้ 

พระสมณโคดมจักตรัสตอบแกเ่ราทัง้หลายอยา่งไร เราทัง้หลายจักทรงจ าเนือ้ความนัน้ 

ไวอ้ยา่งนัน้” 

  ภารทวาชมาณพรับค าแลว้ 

  [๔๕๕] ล าดับนัน้ วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร วาเสฏฐมาณพไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    “ขา้พระองคทั์ง้สองเป็นผูท้รงไตรเพท๑ 

   อันอาจารยอ์นุญาตแลว้ 

   และปฏญิญาไดเ้องวา่ ‘เป็นผูไ้ดศ้กึษาแลว้’ 

   ขา้พระองคเ์ป็นศษิยท์า่นโปกขรสาตพิราหมณ์ 

   มาณพผูน้ีเ้ป็นศษิยท์า่นตารกุขพราหมณ์ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๘๓ (พรหมายสุตูร) หนา้ ๔๗๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๓ } 



๕๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    ขา้พระองคทั์ง้สองรูจ้บบท 

   ทีพ่ราหมณ์ผูท้รงไตรเพทบอกแลว้ 

   เป็นผูม้ขีอ้พยากรณ์แมน่ย าตามบท 

   เชน่เดยีวกันกับอาจารยใ์นการกลา่วมนตร ์

    ขา้แตพ่ระโคดม ขา้พระองคทั์ง้สอง 

   โตเ้ถยีงกันในการกลา่วถงึชาตกิ าเนดิ 

   คอืภารทวาชมาณพกลา่ววา่ 

   ‘บคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์เพราะชาตกิ าเนดิ’ 

   สว่นขา้พระองคก์ลา่ววา่ 

   ‘บคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม๑’ 

   พระองคผ์ูม้พีระจักษุขอจงทรงทราบอยา่งนี้ 

    ขา้พระองคทั์ง้สองนัน้ 

   ไมอ่าจจะใหก้ันและกันยนิยอมได ้

   จงึไดม้าเฝ้าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาค 

   ผูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูป้รากฏดว้ยอาการอยา่งนี้ 

    ชนทัง้หลายเมือ่จะเขา้ไปประนมมอืถวายบังคม 

   ก็จักถวายอภวิาทพระโคดมไดท่ั้วโลก 

   เหมอืนดวงจันทรเ์ต็มดวงฉะนัน้ 

    ขา้พระองคข์อทลูถามพระโคดม 

   ผูเ้ป็นดวงจักษุอบุัตขิ ึน้ในโลกวา่ 

   ‘บคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์เพราะชาตกิ าเนดิ 

   หรอืบคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม’ 

   ขอจงตรัสบอกแกข่า้พระองคทั์ง้สองผูไ้มท่ราบ 

   โดยประการทีจ่ะทราบถงึบคุคลผูเ้ป็นพราหมณ์นัน้เถดิ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรม หมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ม.ม.อ. ๒/๔๕๕/๓๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๔ } 



๕๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

 

พราหมณ์ในพระพทุธศาสนา 

  [๔๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบดว้ยคาถาวา่ 

    “วาเสฏฐะ เราจะพยากรณ์ถงึความพสิดาร 

   แหง่ชาตกิ าเนดิของสตัวทั์ง้หลายตามล าดับความเหมาะสมแกเ่ธอ 

   เพราะวา่สตัวทั์ง้หลายมชีาตกิ าเนดิแตกตา่งกันหลายเผา่พันธุ ์

    เธอทัง้หลายรูจั้กหญา้และตน้ไม ้

   แตห่ญา้และตน้ไมก็้ไมย่อมรับวา่เป็นหญา้เป็นตน้ไม ้

   หญา้และตน้ไมเ้หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานส าเร็จมาแตก่ าเนดิ 

   เพราะธรรมชาตขิองพวกมันตา่งกัน 

    ตอ่ไป เธอทัง้หลายจงรูจั้กแมลงคอืตั๊กแตน 

   ตลอดจนถงึพวกมดด า มดแดง 

   สตัวเ์หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานไปตามก าเนดิ 

   เพราะก าเนดิของพวกมันตา่งกัน 

    เธอทัง้หลายจงรูจั้กสตัว ์๔ เทา้ทัง้ขนาดเล็กขนาดใหญ ่

   สตัวเ์หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานไปตามก าเนดิ 

   เพราะก าเนดิของพวกมันตา่งกัน 

    เธอทัง้หลายจงรูจั้กพวกสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

   ทีใ่ชท้อ้งแทนเทา้ มสีนัหลังยาว 

   สตัวเ์หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานไปตามก าเนดิ 

   เพราะก าเนดิของพวกมันตา่งกัน 

    ตอ่ไป เธอทัง้หลายจงรูจั้กปลา และสตัวน์ ้า 

   ประเภทอืน่ทีเ่กดิเทีย่วหากนิอยูใ่นน ้า 

   สตัวเ์หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานไปตามก าเนดิ 

   เพราะก าเนดิของพวกมันตา่งกัน 

    ตอ่ไป เธอทัง้หลายจงรูจั้กสตัวปี์กทีบ่นิไปในอากาศ 

   สตัวเ์หลา่นัน้ตา่งมรีปูรา่งสณัฐานไปตามก าเนดิ 

   เพราะก าเนดิของพวกมันตา่งกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๕ } 



๕๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    รปูรา่งสณัฐานของพวกสัตวเ์หลา่นี้ 

   ตา่งกันตามก าเนดิมากมาย ฉันใด 

    แตใ่นหมูม่นุษย ์ไมม่รีปูรา่งสณัฐานแตกตา่งกัน 

   ไปตามก าเนดิมากมาย ฉันนัน้ 

   คอื ผมก็ไมแ่ตกตา่งกัน 

   ศรีษะ ใบห ูนัยนต์า ใบหนา้ จมกู รมิฝีปาก 

   คิว้ คอ บา่ ทอ้ง หลัง สะโพก อก ซอกอวยัวะ 

   อวยัวะสบืพันธุ ์มอื เทา้ นิว้มอื เล็บ แขง้ ขาออ่น 

   ผวิพรรณ หรอืเสยีงก็ไมแ่ตกตา่งกัน 

   ในหมูม่นุษย ์จงึไมม่รีปูรา่งสณัฐานตามก าเนดิ 

   แตกตา่งกันมากมายเหมอืนในก าเนดิอืน่ ๆ เลย 

  [๔๕๗] ในหมูม่นุษย ์ในสรรีะของแตล่ะคน 

   ไมม่คีวามแตกตา่งกันเฉพาะตัว 

   การเรยีกกันในหมูม่นุษย ์เขาเรยีกตามบัญญัต ิ

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามอาศัยโครักขกรรมเลีย้งชพี 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ ชาวนา ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามเลีย้งชพีดว้ยศลิปะหลายอยา่ง 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ ชา่งศลิปะ ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามอาศัยการคา้ขายเลีย้งชพี 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ พอ่คา้ ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ’์ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามเลีย้งชพีดว้ยการรับใชค้นอืน่ 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ คนรับใช ้ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๖ } 



๕๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามอาศัยทรัพยท์ีล่ักเขามาเลีย้งชพี 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ โจร ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามอาศัยลกูศร และศัสตราเลีย้งชพี 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ ทหารอาชพี ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามเลีย้งชพีดว้ยการเป็นปโุรหติ 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ ผูป้ระกอบพธิกีรรม ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘ในหมูม่นุษย ์ใครก็ตามปกครองทอ้งถิน่และแวน่แควน้ 

   ผูนั้น้เรยีกวา่ พระราชา ไมเ่รยีกวา่ พราหมณ์’ 

    เราไมเ่รยีกบคุคลผูถ้อืก าเนดิ 

   เกดิในครรภม์ารดาวา่ เป็นพราหมณ์ 

   ถา้เขายังเป็นผูม้กีเิลสเครือ่งกังวลอยู ่

   เขาเป็นเพยีงผูช้ ือ่วา่โภวาทเีทา่นัน้ 

   เราเรยีกผูห้มดกเิลสเครือ่งกังวล 

   หมดความยดึมั่นถอืมั่นนัน้วา่ เป็นพราหมณ์ 

  [๔๕๘] เราเรยีกผูต้ัดสงัโยชน์๑ไดทั้ง้หมด 

   ไมห่วาดสะดุง้ พน้จากกเิลสเครือ่งขอ้ง 

   ปราศจากโยคะวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกผูต้ัดชะเนาะคอืความโกรธ 

   ตัดเชอืกคอืตัณหา ตัดหัวเงือ่นคอืทฏิฐ ิ๖๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๖๙ (นฬกปานสตูร) หนา้ ๑๙๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๗ } 



๕๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

   พรอ้มทัง้สายโยงคอือนุสยักเิลสได ้

   ถอดลิม่สลกัคอือวชิชา 

   ตรัสรูอ้รยิสจัแลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกผูไ้มป่ระทษุรา้ย อดกลัน้ตอ่ค าดา่ 

   การทบุต ีและการจองจ า มขีนัตธิรรมเป็นพลัง 

   มพีลังใจเขม้แข็งวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกผูไ้มโ่กรธ มวีตัรเครง่ครัด มศีลีบรสิทุธิ ์

   ไมม่ตีัณหาฟใูจขึน้อกี ฝึกตนไดแ้ลว้ 

   มสีรรีะเป็นชาตสิดุทา้ยวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกผูไ้มต่ดิใจในกามทัง้หลาย 

   เหมอืนหยาดน ้าไมต่ดิบนใบบัว เหมอืนเมล็ดพันธุผ์ักกาด 

   ไมต่ดิอยูบ่นปลายเหล็กแหลมนัน้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    ในศาสนานี ้เราเรยีกผูท้ีรู่ช้ดั 

   ถงึภาวะสิน้กองทกุขข์องตน 

   ปลงขนัธภาระลงไดแ้ลว้ 

   ปราศจากกเิลสทัง้ปวงวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกผูม้ปัีญญาลกึซึง้ เป็นนักปราชญ ์

   ฉลาดในทางและมใิชท่างบรรลอุรหตัตผล 

   ทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุแลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มค่ลกุคลกีับคฤหัสถ ์

   และบรรพชติทัง้ ๒ ฝ่าย เทีย่วจารกิไป 

   ไรก้ังวล มคีวามมักนอ้ยวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูง้ดเวน้จากการเบยีดเบยีน 

   ท ารา้ยสตัวท์กุจ าพวก ทัง้ทีส่ะดุง้ และทีม่ั่นคง 

   ไมฆ่า่เอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ใหฆ้า่วา่ เป็นพราหมณ์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๘ } 



๕๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มค่ดิรา้ย 

   เมือ่บคุคลอืน่ยังคดิรา้ย 

   ผูส้งบระงับเมือ่บคุคลอืน่ยงัมอีาชญาในตน 

   ผูไ้มย่ดึมั่นถอืมั่นเมือ่บคุคลอืน่ 

   ยังมคีวามยดึมั่นถอืมั่นอยูว่า่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูท้ าราคะ โทสะ โมหะ 

   มานะ และมักขะ ใหต้กไปจากจติได ้

   เหมอืนเมล็ดพันธุผ์ักกาดตกไป 

   จากปลายเหล็กแหลมวา่ เป็นพราหมณ์ 

  [๔๕๙] เราเรยีกบคุคลผูเ้ปลง่ถอ้ยค าไมห่ยาบ 

   ใหรู้ค้วามกันไดเ้ป็นค าจรงิ 

   ซึง่ไมเ่ป็นเหตทุ าใคร ๆ ใหข้อ้งอยูว่า่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มถ่อืเอาสิง่ของ 

   ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้หใ้นโลกนี ้

   ไมว่า่จะยาวหรอืสัน้ จะเล็กหรอืใหญ ่

   จะสวยงามหรอืไมส่วยงามก็ตามวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มม่คีวามหวงั 

   อยากเป็นโน่นเป็นนี ่ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

   หมดความทะยานอยากโดยสิน้เชงิ 

   มจีติหลดุพน้จากกเิลสทัง้ปวงแลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มม่คีวามอาลัยคอืตัณหา 

   รูแ้จง้ชดัจนหมดความสงสยั มจีตินอ้มไปสูอ่มตธรรม 

   จนบรรลไุดใ้นทีส่ดุวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูล้ะบญุและบาปทัง้ ๒ ได ้

   ลว่งพน้กเิลสเครือ่งขอ้งแลว้ หมดความเศรา้โศก 

   ปราศจากธลุคีอืกเิลส เป็นผูบ้รสิทุธิว์า่ เป็นพราหมณ์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๗๙ } 



๕๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    เราเรยีกบคุคลผูห้มดสิน้ตณัหา 

   ทีน่ าไปเกดิในภพทัง้ ๓ มจีติไมม่ัวหมอง 

   ผอ่งใสบรสิทุธิด์จุดวงจันทรว์นัเพ็ญ 

   ทีป่ราศจากเมฆหมอกวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูข้า้มพน้ทางออ้มคอืราคะ 

   ทางทีเ่ป็นหลมุเป็นบอ่คอืกเิลส สงัสารวฏัฏ ์และโมหะไดแ้ลว้ 

   เป็นผูข้า้มโอฆะไปถงึฝ่ัง มจีติเพง่พนิจิอยูเ่สมอ 

   ไมห่วัน่ไหว หมดความสงสยัวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลในโลกนี ้ผูล้ะกามทัง้หลาย 

   บวชเป็นบรรพชติ สิน้ภวตัณหาแลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลในโลกนี ้ผูล้ะตัณหาไดแ้ลว้ 

   บวชเป็นบรรพชติ สิน้กามและภพแลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูล้ะโยคะทีเ่ป็นของมนุษยแ์ลว้ 

   ลว่งพน้โยคะทีเ่ป็นของทพิยเ์สยีได ้

   มจีติหลดุพน้จากโยคะทัง้หมดวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูล้ะไดทั้ง้ความยนิดี๑ และความยนิรา้ย๒ 

   เป็นผูส้งบเยอืกเย็น ปราศจากอปุธกิเิลส 

   ครอบง าโลกคอืขนัธทั์ง้หมดได ้มคีวามเพยีรวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูรู้ช้ดัการจตุแิละการเกดิ 

   ของสตัวทั์ง้หลายโดยอาการทัง้ปวง 

   เป็นผูไ้มต่ดิขอ้งด าเนนิไปดว้ยด ี

   รูแ้จง้อรยิสจัวา่ เป็นพราหมณ์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความยนิด ีหมายถงึความพอใจอยา่งยิง่ ความยนิด ีความสงบเย็นในเสนาสนะทีส่งัด หรอืในสภาวธรรมที ่

   เป็นอกศุล เทยีบกับนัยของความยนิรา้ย 

๒ ความยนิรา้ย หมายถงึความไม่ยนิดอียา่งยิง่ ความกระสัน ความดิน้รนในเสนาสนะทีส่งัด หรอืในสภาวธรรม 

   ทีเ่ป็นอธกิศุล (ด.ู อภ.ิว ิ(แปล) ๓๕/๙๒๖/๕๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๐ } 



๕๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    เราเรยีกบคุคลผูท้ีเ่ทวดา คนธรรพ ์และมนุษย ์

   ผูไ้มส่ามารถหยั่งรูถ้งึคตไิด ้ส ิน้อาสวะแลว้ 

   เป็นพระอรหันตว์า่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูไ้มม่กีเิลสเครือ่งกังวล 

   ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน หมดความกังวล 

   ไมม่คีวามยดึมั่นถอืมั่นวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูอ้งอาจ ประเสรฐิ 

   มคีวามเพยีร แสวงหาคณุธรรมอันยิง่ใหญ ่

   ชนะมารไดแ้ลว้ ไมม่กีเิลสเครือ่งท าใหห้วัน่ไหว 

   ช าระลา้งกเิลสไดแ้ลว้ รูแ้จง้อรยิสจัวา่ เป็นพราหมณ์ 

    เราเรยีกบคุคลผูร้ะลกึถงึอดตีชาตไิด ้เห็นสวรรคแ์ละนรก 

   ถงึความสิน้ไปแหง่ชาตแิลว้วา่ เป็นพราหมณ์ 

  [๔๖๐]  อันทีจ่รงิ นามและโคตรทีเ่ขาก าหนดใหก้ันนัน้ 

   เป็นเพยีงสมมตบิัญญัตใินโลก 

   นามและโคตรปรากฏอยูไ่ด ้เพราะรูต้ามกันมา 

   ญาตสิาโลหติก าหนดไวใ้นการเกดินัน้ ๆ 

    นามและโคตรทีก่ าหนดเรยีกกันนี ้

   เป็นความเห็นทีฝั่งแน่นอยูใ่นใจมานาน 

   ของพวกคนผูไ้มรู่ค้วามจรงิ 

   เมือ่ไมรู่จ้งึกลา่วบคุคลวา่ เป็นพราหมณ์โดยก าเนดิ 

    บคุคลเป็นพราหมณ์เพราะชาตติระกลูก็หาไม ่

   หรอืไมเ่ป็นพราหมณ์เพราะชาตติระกลูก็หาไม ่

   บคุคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม 

   หรอืไมเ่ป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๑ } 



๕๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๘. วาเสฏฐสตูร 

    บคุคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรม 

   เป็นชา่งศลิปะก็เพราะกรรม 

   เป็นพอ่คา้ก็เพราะกรรม 

   เป็นผูรั้บใชก็้เพราะกรรม 

    บคุคลแมเ้ป็นโจรก็เพราะกรรม 

   เป็นทหารอาชพีก็เพราะกรรม 

   เป็นปโุรหติก็เพราะกรรม 

   แมเ้ป็นพระราชา ก็เพราะกรรมทัง้นัน้ 

    บัณฑติทัง้หลายผูม้ปีกตเิห็นปฏจิจสมปุบาท 

   มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกรรมและผลของกรรม 

   ยอ่มพจิารณาเห็นกรรม ตามความเป็นจรงิอยา่งนี้ 

   สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม 

   หมูส่ตัวเ์ป็นไปตามกรรม 

   สตัวทั์ง้หลายมกีรรมเป็นเครือ่งผกูพัน 

   เปรยีบเหมอืนรถมหีมดุเป็นเครือ่งตรงึไวแ้ลน่ไปอยู ่

    บคุคลเป็นพราหมณ์ได ้เพราะกรรมนี้ 

   คอื ตบะ พรหมจรรย ์สญัญมะ ทมะ๑ 

   นี ้เป็นคณุธรรมสงูสดุของพราหมณ์ 

    วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนีว้า่ 

   ‘บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชา ๓ สงบ สิน้ภพใหมแ่ลว้ 

   เป็นทัง้พรหม และทา้วสกักะของบัณฑติทัง้หลายผูรู้แ้จง้อยู”่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชือ่วา่ ตบะ เพราะมธีุดงคเ์ป็นตบะ ชือ่วา่ พรหมจรรย ์เพราะงดเวน้จากเมถนุธรรม ชือ่วา่ สญัญมะ เพราะ 

   มศีลี ชือ่วา่ ทมะ เพราะฝึกอนิทรยีแ์ลว้ (ม.ม.อ. ๒/๔๖๐/๓๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๒ } 



๕๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  [๔๖๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ วาเสฏฐมาณพและภารทวาช- 

มาณพไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองค ์

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระองคท์รงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของ 

ทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคทั์ง้สองนีข้อถงึท่านพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคทั์ง้สองวา่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

วาเสฏฐสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สภุสตูร 

วา่ดว้ยมาณพชือ่สภุะ 

  [๔๖๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล มาณพชือ่สภุะผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ 

อาศัยอยูใ่นนเิวศนข์องคหบดผีูห้นึง่ในกรงุสาวตัถ ีดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ครัง้นัน้ 

สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ไดก้ลา่วกับคหบดผีูท้ีต่นอาศัยอยูใ่นนเิวศนว์า่ 

  “ทา่นคหบด ีขา้พเจา้ไดส้ดับมาแลว้อยา่งนีว้า่ ‘กรงุสาวตัถไีมว่า่งจากพระ- 

อรหันตเ์ลย’ วนันี ้เราควรเขา้ไปน่ังใกลส้มณะหรอืพราหมณ์คนใดดหีนอ” 

  คหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีทา่นจงเขา้ไปน่ังใกลพ้ระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้เถดิ” 

  ล าดับนัน้ สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๓ } 



๕๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายกลา่วกันอยา่งนีว้า่ ‘คฤหัสถเ์ป็นผูย้ัง 

กศุลธรรมเครือ่งน าออกจากทกุขใ์หส้ าเร็จ บรรพชติไมย่ังกศุลธรรมนัน้ใหส้ าเร็จ ในเรือ่งนี ้

ทา่นพระโคดมจะตรัสวา่อยา่งไร” 

  [๔๖๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ในเรือ่งนี้เราแยกกลา่ว มไิด ้

รวมกลา่ว เราไมส่รรเสรญิการปฏบิัตผิดิของคฤหสัถห์รอืบรรพชติ จรงิอยู ่คฤหัสถ ์

หรอืบรรพชติผูป้ฏบิัตผิดิ ชือ่วา่เป็นผูไ้มย่ังกศุลธรรมเครือ่งน าออกจากทกุขใ์หส้ าเร็จ 

เพราะเหตแุหง่อธกิรณ์คอืการปฏบิัตผิดิ 

  มาณพ เรากลา่วสรรเสรญิการปฏบิัตชิอบของคฤหัสถห์รอืบรรพชติ จรงิอยู ่

คฤหัสถห์รอืบรรพชติผูป้ฏบิัตชิอบ ชือ่วา่เป็นผูย้ังกศุลธรรมเครือ่งน าออกจากทกุข ์

ใหส้ าเร็จ เพราะเหตแุหง่อธกิรณ์คอืการปฏบิัตชิอบ” 

ฐานะการงานของคฤหสัถแ์ละบรรพชติ 

  สภุมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายกลา่วกันอยา่งนีว้า่ 

‘ฐานะแหง่การงานของฆราวาสมคีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวาม 

เพยีรมาก มผีลมาก (สว่น)ฐานะแหง่การงานฝ่ายบรรพชติมคีวามตอ้งการนอ้ย 

มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย และมผีลนอ้ย ในเรือ่งนี ้ทา่นพระโคดมจะ 

ตรัสวา่อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มาณพ แมใ้นเรือ่งนี ้เราก็แยกกลา่ว มไิด ้

รวมกลา่ว ฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวาม 

เพยีรมาก เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย ฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก 

มเีรือ่งมาก มคีวามเพยีรมาก เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก ฐานะแหง่การงานทีม่คีวาม 

ตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย ฐานะ 

แหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่ถงึ 

พรอ้มยอ่มมผีลมาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๔ } 



๕๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  ฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีร ือ่งมาก มคีวามเพยีร 

มาก เมือ่วบิตัยิอ่มมผีลนอ้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื ฐานะแหง่การงานคอืการไถ ทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก 

มคีวามเพยีรมาก เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย 

  สว่นฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีร ือ่งมาก มคีวาม 

เพยีรมาก เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก เป็นอยา่งไร 

  คอื ฐานะแหง่การงานคอืการไถน่ันแหละทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่ง 

มาก มคีวามเพยีรมาก เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก 

  ฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีร ือ่งนอ้ย มคีวาม 

เพยีรนอ้ย เมือ่วบิตัยิอ่มมผีลนอ้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื ฐานะแหง่การงานคอืการคา้ขายทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่ง 

นอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย 

  สว่นฐานะแหง่การงานทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีร ือ่งนอ้ย 

มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก เป็นอยา่งไร 

  คอื ฐานะแหง่การงานคอืการคา้ขายน่ันแหละทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย 

มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก 

  [๔๖๔] มาณพ ฐานะแหง่การงานคอืการไถ ทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก 

มเีรือ่งมาก มคีวามเพยีรมาก เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย แมฉั้นใด ฐานะแหง่การงาน 

ของฆราวาส ทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวามเพยีรมาก ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย 

  ฐานะแหง่การงานคอืการไถน่ันแหละ ทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก 

มคีวามเพยีรมาก เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก แมฉั้นใด ฐานะแหง่การงานของ 

ฆราวาส ทีม่คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวามเพยีรมาก ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก 

  ฐานะแหง่การงานคอืการคา้ขายทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย 

มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย แมฉั้นใด ฐานะแหง่การงานฝ่ายบรรพชติ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๕ } 



๕๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

ทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่วบิัตยิอ่มมผีลนอ้ย 

  ฐานะแหง่การงานคอืการคา้ขายน่ันแหละทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่ง 

นอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก แมฉั้นใด ฐานะแหง่การงานฝ่าย 

บรรพชติทีม่คีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่ถงึพรอ้มยอ่มมผีลมาก” 

บญัญตัธิรรม ๕ ประการ 

  สภุมาณพทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรมไว ้

๕ ประการ เพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มาณพ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรม 

๕ ประการใดไวเ้พือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ ถา้เธอไมห่นักใจ ดลีะ เธอจง 

กลา่วธรรม ๕ ประการนัน้ในบรษัิทนีเ้ถดิ” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดมผูเ้จรญิ ณ ทีท่ีพ่ระองคห์รอืบคุคลเชน่ 

กับพระองคป์ระทับน่ังอยู ่ขา้พระองคไ์มม่คีวามหนักใจเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ถา้เชน่นัน้ เธอจงกลา่วเถดิ” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรมขอ้ 

ที ่๑ คอืสจัจะ เพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ 

  บัญญัตธิรรมขอ้ที ่๒ คอืตบะ ... 

  บัญญัตธิรรมขอ้ที ่๓ คอืพรหมจรรย ์... 

  บัญญัตธิรรมขอ้ที ่๔ คอืการเรยีนมนตร ์... 

  บัญญัตธิรรมขอ้ที ่๕ คอืการบรจิาค เพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ 

พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรม ๕ ประการนีไ้ว ้เพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรม 

ใหส้ าเร็จ ในเรือ่งนี ้ทา่นพระโคดมจะตรัสวา่อยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๖ } 



๕๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  [๔๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาณพ บรรดาพราหมณ์ทัง้หลาย 

แมพ้ราหมณ์สกัคนหนึง่ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ มอียูห่รอื” 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  “แมอ้าจารยท์า่นหนึง่ แมป้าจารยข์องอาจารยท์า่นหนึง่ ตลอดขึน้ไป ๗ ชัว่อาจารย ์

ของพราหมณ์ทัง้หลาย ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  “แมฤ้าษีทัง้หลายผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลายคอื ฤาษีอัฏฐกะ 

ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามติตะ ฤาษียมตัคค ิฤาษีอังครีสะ ฤาษี 

ภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภค ุซึง่เป็นผูแ้ตง่มนตร ์เป็นผูบ้อกมนตรท์ี ่

พวกพราหมณ์ในปัจจบุันนีข้บัตาม บทมนตรเ์กา่ทีท่า่นบรุพาจารยพ์ราหมณ์ขบัไวแ้ลว้ 

บอกไวแ้ลว้ รวบรวมไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นกลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามที่ 

ทา่นไดบ้อกไว ้แมท้า่นเหลา่นัน้ก็กลา่วแลว้อยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองแลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ มอียูห่รอื” 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ไมม่เีลย ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ไดท้ราบกันดังนีว้า่ บรรดาพราหมณ์ทัง้หลาย 

ไมม่พีราหมณ์แมส้กัคนหนึง่ผูก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ ไมม่ใีครสกัคนหนึง่ซึง่เป็นอาจารย ์เป็น 

ปาจารยข์องอาจารยต์ลอด ๗ ชัว่อาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘เราไดท้ าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ แมฤ้าษี 

ทัง้หลายผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลาย คอื ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ 

ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามติตะ ฤาษียมตัคค ิฤาษีอังครีสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี 

วาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภค ุซึง่เป็นผูแ้ตง่มนตร ์เป็นผูบ้อกมนตร ์ทีพ่ราหมณ์ 

ทัง้หลายในปัจจบุันนีข้บัตามบทมนตรเ์กา่ ทีท่า่นขบัไวแ้ลว้ บอกไวแ้ลว้ รวบรวม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๗ } 



๕๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

ไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นไดก้ลา่วไว ้บอกไดถ้กูตอ้งตามทีท่า่นไดบ้อกไวแ้ลว้ 

แมท้า่นเหลา่นัน้ก็ไมไ่ดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ประกาศผลแหง่ธรรม ๕ ประการนี’้ 

  มาณพ คนตาบอดเขา้แถวเกาะหลังกัน คนอยูห่ัวแถว คนอยูก่ลางแถว 

และคนอยูป่ลายแถว ตา่งก็มองไมเ่ห็นกัน แมฉั้นใด ภาษิตของพราหมณ์ทัง้หลาย 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นจะเปรยีบไดก้ับคนตาบอด เขา้แถวเกาะหลังกัน คนอยู่ 

หัวแถว คนอยูก่ลางแถว และคนอยูป่ลายแถว ตา่งก็มองไมเ่ห็นกัน” 

  [๔๖๖] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยย- 

พราหมณ์ผูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาคตรัสเปรยีบเหมอืนคนตาบอดยนืเขา้แถว จงึโกรธ ไมพ่อใจ 

เมือ่จะขม่ขูต่เิตยีนวา่กลา่วพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระสมณโคดมจักไดรั้บความ 

เสือ่มเสยีแลว้'’ จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ชือ่โปกขรสาต ิโอปมัญญโคตร ผูเ้ป็นใหญใ่นป่า 

ชือ่สภุควนักลา่วไวอ้ยา่งนี้วา่ ‘อยา่งนีแ้ล สมณพราหมณ์เหลา่นี ้ยอ่มยนืยัน 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ภาษิตนีข้อง 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ยอ่มเป็นภาษิตทีน่่าหัวเราะ เลวทราม วา่ง และเปลา่ 

ถา้เชน่นัน้ ก็เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีม่นุษยจั์กรู ้จักเห็น หรอืจักท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะที ่

ประเสรฐิ อันสามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาณพ พราหมณ์ชือ่โปกขรสาต ิโอปมัญญโคตร 

ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั ก าหนดรูใ้จของสมณพราหมณ์ทกุคนดว้ยใจหรอื” 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม พราหมณ์ชือ่โปกขรสาต ิโอปมัญญโคตร 

ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั ก าหนดรูใ้จของนางทาสชีือ่ปณุณกิาของตนดว้ยใจของ 

ตนเองยังไมไ่ด ้จักก าหนดรูใ้จของสมณพราหมณ์ทกุคนดว้ยใจไดอ้ยา่งไรเลา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาณพ เปรยีบเหมอืนคนตาบอดมาแตก่ าเนดิ 

ไมพ่งึเห็นรปูสดี าสขีาว รปูสเีขยีว รปูสเีหลอืง รปูสแีดง รปูสแีสด ไมพ่งึเห็นทีท่ี ่

เสมอและขรขุระ ไมพ่งึเห็นดวงดาว ไมพ่งึเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เขาจะพงึ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๘ } 



๕๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ไมม่รีปูสดี าสขีาว ไมม่คีนเห็นรปูสดี าสขีาว ไมม่รีปูสเีขยีว ไมม่คีน 

เห็นรปูสเีขยีว ไมม่รีปูสเีหลอืง ไมม่คีนเห็นรปูสเีหลอืง ไมม่รีปูสแีดง ไมม่คีนเห็น 

รปูสแีดง ไมม่รีปูสแีสด ไมม่คีนเห็นรปูสแีสด ไมม่ทีีท่ีเ่สมอและขรขุระ ไมม่คีนเห็น 

ทีท่ีเ่สมอและขรขุระ ไมม่ดีวงดาว ไมม่คีนเห็นดวงดาว ไมม่ดีวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

ไมม่คีนเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เราไมรู่ไ้มเ่ห็นสิง่นัน้ เพราะฉะนัน้ ส ิง่นัน้ 

จงึไมม่’ี ผูท้ีก่ลา่วอยูนั่น้ ชือ่วา่กลา่วอยา่งถกูตอ้งหรอื มาณพ” 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ ทา่นพระโคดม รปูสดี าสขีาวก็ม ีคนเห็น 

รปูสดี าสขีาวก็ม ีรปูสเีขยีวก็ม ีคนเห็นรปูสเีขยีวก็ม ีรปูสเีหลอืงก็ม ีคนเห็นรปู 

สเีหลอืงก็ม ีรปูสแีดงก็ม ีคนเห็นรปูสแีดงก็ม ีรปูสแีสดก็ม ีคนเห็นรปูสแีสดก็ม ี

ทีท่ีเ่สมอและขรขุระก็ม ีคนเห็นทีท่ีเ่สมอและขรขุระก็ม ีดวงดาวก็ม ีคนเห็น 

ดวงดาวก็ม ีดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยก็์ม ีคนเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยก็์ม ี

ผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘เราไมรู่ไ้มเ่ห็นสิง่นัน้ เพราะฉะนัน้ ส ิง่นัน้จงึไมม่’ี ผูท้ีก่ลา่วอยูนั่น้ 

ชือ่วา่กลา่วอยา่งไมถ่กูตอ้ง ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ อยา่งนัน้เหมอืนกัน พราหมณ์ชือ่โปกขร- 

สาต ิโอปมัญญโคตร ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั ชือ่วา่เป็นคนบอดไมม่จัีกษุ เป็นไป 

ไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักรู ้จักเห็น หรอืจักท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ อันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด”้ 

  [๔๖๗] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาณพ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร พราหมณมหาศาลชาวเมอืงโกศลคอืพราหมณ์ชือ่จังก ีพราหมณ์ชือ่ 

ตารกุขะ พราหมณ์ชือ่โปกขรสาต ิพราหมณ์ชือ่ชาณุสโสณ ิหรอืพราหมณ์ชือ่ 

โตเทยยะ ผูเ้ป็นบดิาของทา่น วาจาทีพ่ราหมณมหาศาลเหลา่นัน้กลา่วตรงตาม 

โวหารของชาวโลก หรอืไมต่รงตามโวหารของชาวโลก อยา่งไหนประเสรฐิกวา่กัน” 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ผูก้ลา่ววาจาตรงตามโวหารของชาวโลกประเสรฐิกวา่ 

ทา่นพระโคดม” 

  “วาจาทีพ่ราหมณมหาศาลเหลา่นัน้รูแ้ลว้กลา่ว หรอืไมรู่แ้ลว้กลา่ว อยา่งไหน 

ประเสรฐิกวา่กัน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๘๙ } 



๕๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  “วาจาทีพ่ราหมณ์เหลา่นัน้รูแ้ลว้กลา่ว ประเสรฐิกวา่ ทา่นพระโคดม” 

  “วาจาทีพ่ราหมณมหาศาลเหลา่นัน้พจิารณาแลว้กลา่ว หรอืไมพ่จิารณา 

แลว้กลา่ว อยา่งไหนประเสรฐิกวา่กัน” 

  “วาจาทีพ่ราหมณ์เหลา่นัน้พจิารณาแลว้กลา่ว ประเสรฐิกวา่ ทา่นพระโคดม” 

  “วาจาทีม่ปีระโยชน ์หรอืวาจาทีไ่มม่ปีระโยชนซ์ ึง่พราหมณมหาศาลเหลา่นัน้กลา่ว 

อยา่งไหนประเสรฐิกวา่กัน” 

  “วาจาทีม่ปีระโยชน ์ประเสรฐิกวา่ ทา่นพระโคดม” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ถา้เมือ่เป็นเชน่นัน้ โปกขรสาตพิราหมณ์ 

โอปมัญญโคตร ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั กลา่ววาจาตรงตามโวหารของชาวโลก 

หรอืไม”่ 

  “ไมต่รงตามโวหารของชาวโลก ทา่นพระโคดม” 

  “เป็นวาจาทีรู่แ้ลว้กลา่ว หรอืไมรู่แ้ลว้กลา่ว” 

  “เป็นวาจาทีไ่มรู่แ้ลว้กลา่ว ทา่นพระโคดม” 

  “เป็นวาจาทีพ่จิารณาแลว้กลา่วหรอืไมพ่จิารณาแลว้กลา่ว” 

  “เป็นวาจาทีไ่มพ่จิารณาแลว้กลา่ว ทา่นพระโคดม” 

  “เป็นวาจาทีม่ปีระโยชนห์รอืไมม่ปีระโยชน”์ 

  “เป็นวาจาทีไ่มม่ปีระโยชน ์ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ นวิรณ์นีม้ ี๕ ประการ 

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาทนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความขดัเคอืงใจ) 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์  (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความลังเลสงสยั) 

  นวิรณ์ ๕ ประการนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๐ } 



๕๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  มาณพ โปกขรสาตพิราหมณ์ โอปมัญญโคตร ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั 

ถกูนวิรณ์ ๕ ประการนีห้น่วงเหนีย่ว กางกัน้ รัดรงึ ตรงึตราไวแ้ลว้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

ทีเ่ขาจักรู ้จักเห็นหรอืจักท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ 

ธรรมของมนุษย ์

  [๔๖๘] มาณพ กามคณุนี้ม ี๕ ประการ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุ ๕ ประการนีแ้ล 

  โปกขรสาตพิราหมณ์ โอปมัญญโคตร ผูเ้ป็นใหญใ่นป่าชือ่สภุควนั ก าหนัดแลว้ 

หมกมุน่แลว้ ดว้ยกามคณุ ๕ ประการนี ้ถกูกามคณุ ๕ ประการนีค้รอบง าแลว้ 

ไมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาเป็นเครือ่งถอนออก บรโิภคอยู ่เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักรู ้

จักเห็น หรอืจักท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ อนัสามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของ 

มนุษย ์

  มาณพ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บคุคลจะพงึอาศัยหญา้และไมเ้ป็น 

เชือ้จดุไฟขึน้ หรอืไมอ่าศยัหญา้และไมเ้ป็นเชือ้จดุไฟขึน้ ไฟอยา่งไหนหนอจะมเีปลว 

ส ีและแสงสวา่ง” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม เป็นไปไดห้รอื ถา้การจดุไฟทีไ่มม่หีญา้ 

และไมเ้ป็นเชือ้ จะมเีปลว ส ีและแสงสวา่ง” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๑ } 



๕๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึจดุไฟทีไ่มม่ ี

หญา้และไมเ้ป็นเชือ้ข ึน้ได ้นอกจากผูท้ีม่ฤีทธิ ์อปุมาเหมอืนไฟอาศัยหญา้และไมเ้ป็น 

เชือ้จงึลกุโพลงขึน้ได ้แมฉั้นใด เรากลา่วปีตอิันอาศัยกามคณุ ๕ ประการวา่มอีปุมา 

ฉันนัน้เหมอืนกัน อปุมาเหมอืนไฟทีไ่มม่หีญา้และไมเ้ป็นเชือ้ลกุโพลงขึน้ได ้แมฉั้นใด 

เรากลา่วปีตทิีเ่วน้จากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายวา่มอีปุมาฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ปีตทิ ีเ่วน้จากกาม และอกศุลธรรมท ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌาน ฯลฯ อยู ่ปีตนิีเ้วน้จากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลาย 

  มาณพ อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน 

ฯลฯ อยู ่แมปี้ตนิีก็้เวน้จากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลาย 

  [๔๖๙] มาณพ ในธรรม ๕ ประการทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตเิพือ่ท าบญุ 

เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จนี ้พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรมขอ้ไหนวา่มผีลมากกวา่” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ในธรรม ๕ ประการทีพ่ราหมณ์ทัง้หลาย 

บัญญัตเิพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จนี ้พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตธิรรมคอืจาคะ 

วา่มผีลมากกวา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “มาณพ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ณ ทีน่ี้ 

จะพงึมมีหายัญเกดิขึน้แกพ่ราหมณ์คนหนึง่ ครัง้นัน้ พราหมณ์ ๒ คนพากันมาดว้ย 

หวงัวา่ ‘จักเสวยมหายัญของพราหมณ์ชือ่นี’้ ในพราหมณ์ ๒ คนนัน้ คนหนึง่ม ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘โอ เราเทา่นัน้ ควรจะไดอ้าสนะทีเ่ลศิ น ้าทีเ่ลศิ และอาหารทีเ่ลศิ 

ในโรงภัต พราหมณ์อืน่ไมค่วรไดอ้าสนะทีเ่ลศิ น ้าทีเ่ลศิ และอาหารทีเ่ลศิในโรงภัตเลย’ 

เป็นไปไดท้ีพ่ราหมณ์คนอืน่จะพงึไดอ้าสนะทีเ่ลศิ น ้าทีเ่ลศิ และอาหารทีเ่ลศิในโรงภัต 

สว่นพราหมณ์ผูไ้มไ่ดย้อ่มโกรธไมพ่อใจวา่ ‘พราหมณ์อืน่ไดอ้าสนะทีเ่ลศิ น ้าทีเ่ลศิ 

และอาหารทีเ่ลศิในโรงภัต สว่นเรากลับไมไ่ด’้ 

  มาณพ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตผิลแหง่กรรมนีไ้วอ้ยา่งไร” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๒ } 



๕๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  สภุมาณพทลูตอบวา่ “ทา่นพระโคดม ในเรือ่งนี ้พราหมณ์ทัง้หลายใหท้านดว้ย 

คดิอยา่งนีว้า่ ‘พราหมณ์นัน้ถกูพราหมณ์ผูน้ีท้ าใหโ้กรธ ท าใหไ้มพ่อใจ’ ก็หามไิด ้

โดยทีแ่ทใ้นเรือ่งนี ้พราหมณ์ทัง้หลายใหท้านอันเป็นการอนุเคราะหก์ันเทา่นัน้” 

  “เมือ่เป็นเชน่นัน้ ขอ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายใหท้านอันเป็นการอนุเคราะหก์ันนี ้

ก็เป็นบญุกริยิาวตัถขุอ้ที ่๖ ของพราหมณ์ทัง้หลายหรอื” 

  “ทา่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้ขอ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายใหท้านอันเป็นการ 

อนุเคราะหน์ี ้ก็จักเป็นบญุกริยิาวตัถขุอ้ที ่๖ ของพราหมณ์ทัง้หลาย” 

  “ธรรม ๕ ประการนี ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายบัญญัต ิเพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรม 

ใหส้ าเร็จ ทา่นพจิารณาเห็นมมีากในพวกไหน ในพวกคฤหัสถห์รอืพวกบรรพชติ” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ธรรม ๕ ประการนี ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลาย 

บัญญัตเิพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ ขา้พเจา้พจิารณาเห็นมมีากในบรรพชติ 

มนีอ้ยในคฤหัสถ ์เพราะคฤหัสถม์คีวามตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวาม 

เพยีรมาก จะเป็นผูพ้ดูจรงิเสมอตลอดไปไมไ่ด ้สว่นบรรพชติมคีวามตอ้งการนอ้ย 

มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย จงึเป็นผูพ้ดูจรงิเสมอไป เพราะคฤหัสถม์ ี

ความตอ้งการมาก มกีจิมาก มเีรือ่งมาก มคีวามเพยีรมาก จะเป็นผูม้คีวามเพยีร 

เสมอตลอดไปไมไ่ด ้

  ... จะเป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

  ... จะเป็นผูม้ากดว้ยการสาธยาย 

  ... จะเป็นผูม้ากดว้ยการบรจิาค ... 

  สว่นบรรพชติมคีวามตอ้งการนอ้ย มกีจินอ้ย มเีรือ่งนอ้ย มคีวามเพยีรนอ้ย 

จงึเป็นผูม้คีวามเพยีรเสมอตลอดไปได ้

  ... เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

  ... เป็นผูม้ากดว้ยการสาธยาย 

  ... เป็นผูม้ากดว้ยการบรจิาค ... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๓ } 



๕๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  ทา่นพระโคดม ธรรม ๕ ประการนี ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตเิพือ่ท าบญุ 

เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ ขา้พเจา้พจิารณาเห็นมมีากในบรรพชติ มนีอ้ยในคฤหัสถ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ธรรม ๕ ประการ ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลาย 

บัญญัตเิพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ เรากลา่ววา่เป็นเครือ่งปรงุแตง่จติ เพือ่ 

อบรมจติไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวามเบยีดเบยีน 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูพ้ดูจรงิ เธอรูส้กึวา่ ‘เราพดูจรงิ’ จงึไดค้วามรูอ้รรถ 

ไดค้วามรูธ้รรม ไดค้วามปราโมทย ์ประกอบดว้ยธรรม ความปราโมทยอ์ันประกอบ 

ดว้ยกศุลนี ้ทีเ่รากลา่ววา่เป็นเครือ่งปรงุแตง่จติ เพือ่อบรมจติไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวาม 

เบยีดเบยีน 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูม้คีวามเพยีร 

  ... เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

  ... เป็นผูม้ากดว้ยการสาธยาย ... 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ากดว้ยการบรจิาค เธอรูส้กึวา่ ‘เราเป็นผูม้ากดว้ย 

การบรจิาค’ จงึไดค้วามรูอ้รรถ ไดค้วามรูธ้รรม ไดค้วามปราโมทยอ์ันประกอบดว้ย 

ธรรม ความปราโมทยอ์ันประกอบดว้ยกศุลนี ้ทีเ่รากลา่ววา่เป็นเครือ่งปรงุแตง่จติ 

เพือ่อบรมจติไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวามเบยีดเบยีน 

  ธรรม ๕ ประการนี ้ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตเิพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรม 

ใหส้ าเร็จ เรากลา่ววา่เป็นเครือ่งปรงุแตง่จติ เพือ่อบรมจติไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวาม 

เบยีดเบยีน” 

  [๔๗๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยย- 

พราหมณ์ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดย้นิเรือ่งนีม้าวา่ 

‘พระสมณโคดมทรงรูจั้กทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสยอ้นถามวา่ “มาณพ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

บา้นนฬการคามก็ใกลแ้คน่ี ้บา้นนฬการคามก็อยูไ่มไ่กลจากทีน่ีเ้ลย มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม บา้นนฬการคามก็อยูใ่กลแ้คน่ี ้บา้นนฬการคามก็อยู ่

ไมไ่กลจากทีน่ีเ้ลย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๔ } 



๕๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุผูเ้จรญิเตบิโตในบา้นนฬการคามนี้ 

ออกจากบา้นนฬการคามไปในขณะนัน้ถกูถามถงึทางไปบา้นนฬการคาม จะตอ้งม ี

ความชกัชา้หรอือกึอกัไหม” 

  “ไมช่กัชา้ ไมอ่กึอักเลย ทา่นพระโคดม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบรุษุโนน้ 

เจรญิเตบิโตอยูใ่นบา้นนฬการคามน่ันเอง ตอ้งรูจั้กทางของบา้นนฬการคามทุกแหง่ 

เป็นอยา่งด”ี 

  “การทีบ่รุษุเจรญิเตบิโตอยูใ่นบา้นนฬการคามนัน้ ถูกถามถงึทางไปบา้น 

นฬการคาม จะไมต่อบชกัชา้หรอือกึอัก เมือ่ตถาคตถกูถามถงึพรหมโลกหรอื 

ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึพรหมโลก ก็ไมต่อบชกัชา้หรอือกึอกัเชน่เดยีวกัน เรารูจั้กพรหมโลก 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึพรหมโลกของพราหมณ์ทัง้หลาย ทัง้ยังรูว้ธิทีีค่นปฏบิัตอิยา่งไร 

จงึจะเขา้ถงึพรหมโลกดว้ย” 

  สภุมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดย้นิเรือ่งนีม้าวา่ พระสมณ- 

โคดมทรงแสดงทางเพือ่เป็นสหายกับพรหม ขอโอกาส ขอทา่นพระโคดมโปรดทรง 

แสดงทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมแกข่า้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

ทางไปพรหมโลก 

  [๔๗๑] “มาณพ ทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้มเีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุ 

หมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบบีดเบยีนอยู ่เมือ่ภกิษุนัน้เจรญิเมตตาเจโตวมิตุตอิยา่งนีแ้ลว้ กรรมใด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๕ } 



๕๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

เป็นประมาณ๑ทีภ่กิษุท าแลว้ กรรมนัน้จักไมเ่หลอือยู ่ไมค่งอยูใ่นกรรมอันเป็นรปูาวจรนัน้๒ 

คนแข็งแรงเป่าสงัขพ์งึใหค้นรูต้ลอดทศิทัง้ ๔ ไดโ้ดยไมย่ากเลย แมฉั้นใด เมือ่ภกิษุ 

นัน้เจรญิเมตตาเจโตวมิตุตอิยา่งนีแ้ลว้ กรรมใดเป็นประมาณทีภ่กิษุท าแลว้ กรรมนัน้ 

จักไมเ่หลอือยู ่ไมค่งอยูใ่นกรรมอันเป็นรปูาวจรนัน้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน นีเ้ป็นทาง 

เพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกับพรหม 

  มกีรณุาจติ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ ฯลฯ 

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

เบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถานดว้ย 

อเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

เมือ่ภกิษุนัน้เจรญิอเุบกขาเจโตวมิตุตอิยา่งนีแ้ลว้ กรรมใดเป็นประมาณทีภ่กิษุท าแลว้ 

กรรมนัน้จักไมเ่หลอือยู ่ไมค่งอยูใ่นกรรมอันเป็นรปูาวจรนัน้ 

  มาณพ คนแข็งแรง เป่าสังขพ์งึใหค้นรูต้ลอดทศิทัง้ ๔ ไดโ้ดยไมย่าก แมฉั้นใด 

เมือ่ภกิษุนัน้เจรญิอเุบกขาเจโตวมิตุตอิยา่งนีแ้ลว้ กรรมใดเป็นประมาณทีภ่กิษุท าแลว้ 

กรรมนัน้จักไมเ่หลอือยู ่ไมค่งอยูใ่นกรรมอันเป็นรปูาวจรนัน้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

นีเ้ป็นทางเพือ่เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหม” 

  [๔๗๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของ 

โตเทยยพราหมณ์ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองคท์รงประกาศธรรม 

แจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอก 

ทางแกค่นหลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นประมาณ ในทีน่ีห้มายถงึกรรมทีเ่ป็นฝ่ายกามาวจร (ม.ม.อ. ๒/๔๗๐/๓๒๑) 

๒ กรรมอนัเป็นรปูาวจรน ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึกรรมทีเ่ป็นฝ่ายรปูาวจรและอรปูาวจร (ม.ม.อ. ๒/๔๗๐/๓๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๖ } 



๕๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๙. สภุสตูร 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่น 

พระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่ันนีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ถา้เชน่นัน้ ขา้พระองคข์อทลูลากลับ เพราะมกีจิ มหีนา้ที ่

ทีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ทา่นจงก าหนดเวลาอันสมควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ครัง้นัน้ สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาคแลว้ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท าประทักษิณแลว้ 

จากไป 

  สมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่ชาณุสโสณอิอกจากกรงุสาวตัถดีว้ยรถเทยีมดว้ยมา้ขาว 

ปลอดตัง้แตย่ังวนั ไดเ้ห็นสภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์เดนิมาแตไ่กล 

จงึไดถ้ามวา่ “ทา่นภารทวาชะ ทา่นมาจากไหนแตย่ังวนัเทยีว” 

  สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์ตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ 

มาจากส านักของพระสมณโคดม” 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์ถามวา่ “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นภารทวาชะ 

เห็นจะเป็นบัณฑติรูเ้ทา่ทันพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมเป็นแน่” 

  สภุมาณพตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เป็นใคร และเป็นอะไรเลา่ จงึจักรูเ้ทา่ 

ทันพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม ผูใ้ดจะพงึรูเ้ทา่ทันพระปัญญา 

อันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม ผูนั้น้ก็พงึเป็นเชน่พระสมณโคดมเป็นแน่” 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์ถามวา่ “ไดฟั้งวา่ ทา่นภารทวาชะสรรเสรญิพระสมณ- 

โคดม ดว้ยการสรรเสรญิอยา่งยิง่” 

  สภุมาณพตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เป็นใคร เป็นอะไรเลา่ จงึจักสรรเสรญิ 

พระสมณโคดม ทา่นพระสมณโคดมประเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลายจงึสรรเสรญิแลว้สรรเสรญิอกี อนึง่ ธรรม ๕ ประการนีท้ี ่

พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัต ิเพือ่ท าบญุ เพือ่ยังกศุลธรรมใหส้ าเร็จ พระสมณโคดม 

ตรัสวา่ เป็นเครือ่งปรงุแตง่จติ เพือ่อบรมจติไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวามเบยีดเบยีน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๗ } 



๕๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  เมือ่สภุมาณพผูเ้ป็นบตุรของโตเทยยพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ชาณุสโสณิ- 

พราหมณ์จงึลงจากรถอันเทยีมดว้ยมา้ขาวปลอดแลว้หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทศิ 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้เปลง่อทุานวา่ “เป็นลาภของพระเจา้ปเสนทโิกศล 

พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงไดด้แีลว้ ทีพ่ระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ประทับอยู ่

ในแวน่แควน้ของพระองค”์ ดังนีแ้ล 

สภุสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สงัคารวสตูร 

วา่ดว้ยมาณพชือ่สงัคารวะ 

  [๔๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญ ่

สมัยนัน้ นางพราหมณีชือ่ธนัญชาน ีอาศัยอยูใ่นบา้นชือ่ปัจจลกัปปะ เป็นผูเ้ลือ่มใส 

อยา่งยิง่ในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์หากนางพลัง้พลาดแลว้จะเปลง่ 

อทุานขึน้ ๓ ครัง้วา่ 

  “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

  สมัยนัน้ มาณพชือ่สงัคารวะอาศัยอยูใ่นบา้นปัจจลกปัปะ จบไตรเพทพรอ้มทัง้ 

นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์พรอ้มอักษรศาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบท 

และไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลักษณะมหาบรุษุ๑ เมือ่นางธนัญชาน-ี 

พราหมณีกลา่ววาจาอยา่งนี ้เขาไดฟั้งแลว้จงึกลา่วกับนางธนัญชานพีราหมณีวา่ 

  “นางธนัญชานพีราหมณี ไมเ่ป็นมงคลเลย นางธนัญชานพีราหมณีเป็นคน 

ฉบิหาย เมือ่พราหมณ์ทัง้หลายผูท้รงไตรเพทมอียู ่เออ นางไพลไ่ปกลา่วสรรเสรญิคณุ 

ของสมณะหัวโลน้ท าไม”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑-๗ ขอ้ ๓๘๓ (พรหมายสุตูร) หนา้ที ่๔๗๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๘ } 



๕๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  นางธนัญชานพีราหมณีกลา่ววา่ “พอ่หนา้มน เธอยังไมรู่จั้กศลีและปัญญา 

ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ถา้เธอรูจั้กศลีและปัญญาของพระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ด ีเธอจะไมส่ าคัญพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้วา่ ควรถกูดา่ ควรถกู 

บรภิาษเลย” 

  สงัคารวมาณพกลา่ววา่ “นางผูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ พระสมณะมาถงึบา้นปัจจลกปัปะ 

เมือ่ใด พงึบอกฉันเมือ่นัน้” นางธนัญชานพีราหมณีรับค าแลว้ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลตามล าดับ เสด็จถงึบา้น 

ปัจจลกัปปะ ไดย้นิวา่ สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นสวนมะมว่งของ 

พราหมณ์ชาวบา้นโตเทยยะ ใกลบ้า้นปัจจลกัปปะ นางธนัญชานพีราหมณีไดฟั้งวา่ 

“ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาค เสด็จมาถงึบา้นปัจจลกัปปะ ประทับอยูใ่นสวนมะมว่งของ 

พราหมณ์ชาวบา้นโตเทยยะใกลบ้า้นปัจจลกัปปะ” ล าดับนัน้ นางจงึเขา้ไปหา 

สงัคารวมาณพถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ววา่ 

  “พอ่หนา้มน พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสด็จมาถงึบา้นปัจจลกัปปะ ประทับ 

อยูใ่นสวนมะมว่งของพรามหณ์ชาวบา้นโตเทยยะ ใกลบ้า้นปัจจลกัปปะ เธอจงก าหนด 

เวลาอันสมควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

ความตา่งกนัแหง่สมณพราหมณ์ 

  [๔๗๔] สงัคารวมาณพรับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควรได ้

ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระโคดม มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ เป็นผูม้บีารมขีัน้สดุทา้ยเพราะรูย้ ิง่ 

ในปัจจบุันยอ่มปฏญิญาอาทพิรหมจรรย์๑ในสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ 

เหลา่ใดเป็นผูม้บีารมขีัน้สดุทา้ยเพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุนัยอ่มปฏญิญาอาทพิรหมจรรย ์

บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ทา่นพระโคดมจัดอยูใ่นพวกไหน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาทพิรหมจรรย ์หมายถงึหลักเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์(ม.ม.อ. ๒/๔๗๔/๓๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๕๙๙ } 



๖๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ เรากลา่วความตา่งกันแหง่สมณ- 

พราหมณ์ทัง้หลายผูม้บีารมขีัน้สดุทา้ยเพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุัน แมจ้ะปฏญิญาอาท-ิ 

พรหมจรรยไ์ด ้มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่เป็นผูฟั้งตามกันมา เพราะการฟังตามกัน 

มานัน้จงึเป็นผูม้บีารมขีัน้สดุทา้ย เพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุันจงึปฏญิญาอาทพิรหมจรรย ์

เหมอืนพราหมณ์ทัง้หลายผูท้รงไตรเพท อนึง่ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่เป็นผูม้ ี

บารมขีัน้สดุทา้ยเพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุันจงึปฏญิญาอาทพิรหมจรรยเ์พราะเพยีงแตค่วามเชือ่ 

อยา่งเดยีว เปรยีบเหมอืนพราหมณ์ทัง้หลายผูเ้ป็นนักตรรกะ เป็นนักอภปิรัชญา๑ 

มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่รูธ้รรมดว้ยปัญญาอันยิง่เองในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยฟัง 

มากอ่น มบีารมขีัน้สดุทา้ย เพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุันจงึปฏญิญาอาทพิรหมจรรย ์

  ในสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดรูธ้รรมดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยฟังมากอ่น มบีารมขีัน้สดุทา้ยเพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุัน จงึปฏญิญา 

อาทพิรหมจรรย ์บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เราก็คนหนึง่ 

  ภารทวาชะ ขอ้นีพ้งึรูไ้ดด้ว้ยบรรยายแมน้ี ้เปรยีบเหมอืนสมณพราหมณ์เหลา่ใด 

รูธ้รรมดว้ยปัญญาอันยิง่เอง ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่น มบีารมขีัน้สดุทา้ย 

เพราะรูย้ ิง่ในปัจจบุัน จงึปฏญิญาอาทพิรหมจรรย ์บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

เราก็คนหนึง่ 

พทุธประวตัติอนบ าเพ็ญสมาบตั ิ

ในส านกัอาฬารดาบส 

  [๔๗๕] ภารทวาชะ กอ่นการตรัสรู ้เรายังเป็นพระโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้

ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็นทางมาแหง่ธลุ ีการ 

บรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่ การทีเ่ราอยูค่รองเรอืน จะประพฤตพิรหมจรรยใ์ห ้

บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดัไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและ 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกบวชเป็นบรรพชติ’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒ ขอ้ ๒๓๑ (สันทกสตูร) หนา้ ๒๗๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๐ } 



๖๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  ในกาลตอ่มา เรายังหนุ่มแน่นแข็งแรง มเีกศาด าสนทิ อยูใ่นปฐมวยั เมือ่ 

พระราชมารดาและพระราชบดิาไมท่รงปรารถนาจะใหผ้นวช มพีระพักตรน์องดว้ย 

น ้าพระเนตรทรงกันแสงอยู ่จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงั 

บวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้ก็แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทางอัน 

ประเสรฐิ คอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร 

แลว้กลา่ววา่ 

  ‘ทา่นกาลามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึกลา่วกับเราว่า ‘เชญิทา่น 

อยูก่อ่น ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

ตามแบบอาจารยข์องตน เขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรู ้

ธรรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณ- 

วาทะ๑และเถรวาทะ๒ได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราห็น’ เราจงึคดิวา่ 

‘อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนี ้ดว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ 

‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

ยังรู ้ยังเห็นธรรมนีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศธรรมนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนีแ้ลว้ อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึประกาศอากญิจัญญายตน- 

สมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา 

แมเ้ราก็มศีรัทธา มวีริยิะ... มสีต.ิ.. มสีมาธ.ิ.. มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

เทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญเพยีร เพือ่ท าใหแ้จง้ 

ธรรมทีอ่าฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่านเราก็บรรลธุรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓ ขอ้ ๓๒๗ (โพธริาชกมุารสตูร) หนา้ ๓๙๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๑ } 



๖๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อาฬารดาบสตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเราประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนี้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘ท่านกาลามะ แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ 

  (อาฬารดาบส กาลามโคตรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะขา้พเจา้ประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ขา้พเจา้ก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ขา้พเจา้ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด ขา้พเจา้ก็ทราบ 

ธรรมนัน้ เป็นอันวา่ขา้พเจา้เป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด ขา้พเจา้ 

ก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้เราทัง้สองจะอยูร่ว่มกันบรหิารคณะนี้’ 

  ภารทวาชะ อาฬารดาบส กาลามโคตร ทัง้ทีเ่ป็นอาจารยข์องเรา ก็ยกยอ่งเรา 

ผูเ้ป็นศษิยใ์หเ้สมอกับตน และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ยประการอยา่งนี ้

แตเ่ราคดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบ 

ระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึอากญิจัญญายตน- 

สมาบัตเิทา่นัน้’ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๒ } 



๖๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

 

ในส านกัอทุกดาบส 

  [๔๗๖] ภารทวาชะ เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทางอัน 

ประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ 

กลา่ววา่ ‘ท่านรามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อทุกดาบส รามบตุรจงึกลา่วกับเราวา่ ‘เชญิทา่นอยูก่อ่น 

ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง ตามแบบ 

อาจารยข์องตนเขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรูธ้รรมนัน้ได ้

อยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณวาทะและเถร- 

วาทะได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ เราจงึคดิวา่ ‘อทุกดาบส 

รามบตุรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่ทุกดาบส รามบตุรยังรู ้ยังเห็นธรรม 

นีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่นประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนี้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนีแ้ลว้ อทุกดาบส รามบตุรจงึประกาศเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนสมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ ี

ศรัทธา แมเ้ราก็มศีรัทธา ... มวีริยิะ ... มสีต ิ... มสีมาธ ิ... มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส 

รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรเริม่บ าเพ็ญเพยีรเพือ่ 

ท าใหแ้จง้ธรรมทีอ่ทุกดาบส รามบตุรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่านเราก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่นประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนี้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีห้รอื’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๓ } 



๖๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  อทุกดาบส รามบตุรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าให ้

แจง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ 

  (อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะ(ขา้พเจา้) รามะประกาศ 

วา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

รามะก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ รามะ 

ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนัน้ 

เป็นอันวา่รามะเป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด รามะก็เป็นเชน่นัน้มาเถดิ 

บัดนี ้ทา่นจงบรหิารคณะนี’้ 

  ภารทวาชะ อทุกดาบส รามบตุรทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นพรหมจารขีองเรา ก็ยกยอ่งเรา 

ไวใ้นฐานะอาจารย ์และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งดดีว้ยประการอยา่งนี ้แตเ่ราคดิวา่ 

‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ

เทา่นัน้ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

ทรงบ าเพ็ญเพยีร 

  [๔๗๗] ภารทวาชะ เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทาง 

อันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ เมือ่เทีย่วจารกิไปในแควน้มคธโดย 

ล าดับ ไดไ้ปถงึต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ไดเ้ห็นภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมยม์รีาวป่าน่า 

เพลดิเพลนิใจ มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคาม 

อยูโ่ดยรอบ เราจงึคดิวา่ ‘ภมูปิระเทศเป็นทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่าน่าเพลดิเพลนิใจ 

มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคามอยูโ่ดยรอบ 

เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีรของกลุบตุรผูป้รารถนาจะบ าเพ็ญเพยีร’ เราจงึน่ัง ณ ที ่

นัน้ดว้ยคดิวา่ ‘ทีน่ีเ้หมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีร’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๔ } 



๖๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

 

อปุมา ๓ ขอ้ 

  ภารทวาชะ ครัง้นัน้ อปุมา ๓ ขอ้ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่น ไดป้รากฏแกเ่รา คอื 

  ๑. เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีแ่ชอ่ยูใ่นน ้า บรุษุน าไมนั้น้มาท าไมส้ไีฟ 

ดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ภารทวาชะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ยีางซึง่แชอ่ยู ่

ในน ้ามาท าไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมส้ดนัน้มยีาง ทัง้ยังแชอ่ยูใ่นน ้า บรุษนัน้ก็มแีต ่

ความเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “ภารทวาชะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

มกีายและจติยังไมห่ลกีออกจากกาม ยังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหายและความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงบั 

อยา่งเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนาที ่

กลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๑ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น ได ้

ปรากฏแกเ่รา 

  [๔๗๘] ๒. เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีว่างอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุษุน าไม ้

นัน้มาท าไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ภารทวาชะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ยีางซึง่วางอยู ่

บนบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๕ } 



๖๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมย้ังสดและมยีาง แมจ้ะวางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า 

บรุษุนัน้ก็มแีตค่วามเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “ภารทวาชะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่แม ้

มกีายและจติหลกีออกจากกามแลว้ แตย่ังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงับ 

อยา่งเด็ดขาดในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนาที ่

กลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๒ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น 

ไดป้รากฏแกเ่รา 

  [๔๗๙] ๓. เปรยีบเหมอืนไมท้ีแ่หง้สนทิซึง่วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุษุ 

น ามาท าเป็นไมส้ไีฟ ดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  ภารทวาชะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมท้ีแ่หง้สนทิซึง่วางอยู ่

บนบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะไมแ้หง้สนทิ ทัง้วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า” 

  “ภารทวาชะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ มกีาย 

และจติหลกีออกจากกามแลว้ ทัง้ละและระงับความพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลายไดอ้ยา่งเด็ดขาดในภายในแลว้ 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ แมเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น 

ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๖ } 



๖๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร 

ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๓ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น 

ไดป้รากฏแกเ่รา 

  ภารทวาชะ นีค้อื อปุมาทัง้ ๓ ขอ้อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ซ ึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่นนีแ้ล ไดป้รากฏแกเ่รา 

ทรงบ าเพ็ญทกุกรกริยิา 

  [๔๘๐] ภารทวาชะ เรานัน้มคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกดฟันดว้ยฟัน 

ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น’ เรานัน้ก็กดฟันดว้ยฟัน 

ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เมือ่เราท าดังนัน้ เหงือ่ก็ 

ไหลออกจากรักแรทั้ง้ ๒ ขา้ง คนทีแ่ข็งแรงจับคนทีอ่อ่นแอกวา่ทีศ่รีษะหรอืทีค่อ 

แลว้บบีคัน้รัดไวใ้หแ้น่น แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่กดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ 

ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เหงือ่ก็ไหลออกจากรักแรทั้ง้ 

๒ ขา้ง 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  [๔๘๑] ภารทวาชะ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌาน 

อันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปากและ 

ทางจมกู เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากและทางจมกู 

ลมก็ออกทางหทัูง้ ๒ ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ลมทีช่า่งทองสบูอยูม่เีสยีงดังอู ้ๆ แมฉั้นใด 

เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากและทางจมกู ลมก็ออกทาง 

หทัูง้ ๒ ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๗ } 



๖๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูเมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูลมอัน 

แรงกลา้ก็เสยีดแทงศรีษะ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กทีแ่หลมคมแทงศรีษะ แมฉั้นใด 

เมือ่เรากลัน้ลมหลายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

ลมอันแรงกลา้ก็เสยีดแทงศรีษะ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ 

เราก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ู

ก็มทีกุขเวทนาในศรีษะเป็นอันมาก คนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัศรีษะ 

แมฉั้นใด เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทาง 

ชอ่งห ูก็มเีวทนาในศรีษะอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูเมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูลมอันแรง 

กลา้ก็บาดในชอ่งทอ้ง คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญ ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่ม 

กรดีทอ้ง แมฉั้นใด เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทาง 

จมกูและทางชอ่งห ูก็มลีมอันแรงกลา้บาดในชอ่งทอ้ง ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๘ } 



๖๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ' เราก็ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูเมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูก็มคีวาม 

กระวนกระวายในรา่งกายอยา่งแรงกลา้ คนทีแ่ข็งแรง ๒ คนจับแขนคนทีอ่อ่นแอกวา่ 

คนละขา้งยา่งใหร้อ้น บนหลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลม 

หายใจออก ทัง้ทางปากทางจมกูและทางชอ่งห ูก็มคีวามกระวนกระวายในรา่งกาย 

อยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  เทวดาทัง้หลายเห็นเราแลว้ก็พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมสิน้พระชนมแ์ลว้’ 

บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังมไิดส้ ิน้พระชนม ์แตก่ าลังจะสิน้ 

พระชนม’์ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังไมส่ ิน้พระชนม ์ทัง้จะไมส่ ิน้ 

พระชนม ์พระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต ์การอยูเ่ชน่นีนั้น้ เป็นวหิารธรรม๑ของ 

ทา่นผูเ้ป็นพระอรหันต’์ 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรปฏบิัตดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง’ 

ขณะนัน้ เทวดาทัง้หลายเขา้มาหาเราแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แตท่า่นผูน้ริทกุข ์ทา่นอยา่ได ้

ปฏบิัตดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง ถา้ทา่นจักปฏบิตัดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง 

พวกขา้พเจา้จะแทรกโอชาอันเป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของทา่น ทา่นจะไดย้ังอัตภาพ 

ใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้’ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราปฏญิญาวา่ จะตอ้งอดอาหาร 

ทกุอยา่ง แตเ่ทวดาเหลา่นีจ้ะแทรกโอชาอันเป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของเรา เราจะยัง 

อัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้ การปฏญิญานัน้ก็จะพงึเป็นมสุาแกเ่ราเอง’ เราจงึ 

กลา่วหา้มเทวดาเหลา่นัน้วา่ ‘อยา่เลย’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๓๓ (โพธริาชกมุารสตูร) หนา้ ๔๐๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๐๙ } 



๖๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารใหน้อ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ ๑ 

ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ด 

ถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง, เราจงึกนิอาหารนอ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ ๑ 

ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ใน 

เมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง’ เมือ่เรากนิอาหารนอ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ 

๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ใน 

เมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง กายจงึซบูผอมมาก อวยัวะนอ้ยใหญ่ 

ของเราจงึเป็นเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มากหรอืเถาวลัยท์ีม่ขีอ้ด า เนือ้สะโพกก็ลบี 

เหมอืนกบีเทา้อฐู กระดกูสนัหลังก็ผดุเป็นหนามเหมอืนเถาวลัย ์ซีโ่ครงทัง้ ๒ ขา้ง 

ขึน้สะพร่ัง เหมอืนกลอนศาลาเกา่ ดวงตาทัง้ ๒ ก็ลกึเขา้ไปในเบา้ตา เหมอืน 

ดวงดาวปรากฏอยูใ่นบอ่น ้าลกึ หนังบนศรีษะก็เหีย่วหดเหมอืนลกูน ้าเตา้ทีเ่ขาตัดมา 

ขณะยังดบิตอ้งลมและแดดเขา้ก็เหีย่วหดไป เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ยนัน้ เราคดิวา่ 

‘จะลบูพืน้ทอ้ง’ ก็จับถงึกระดกูสนัหลัง คดิวา่ ‘จะลบูกระดกูสนัหลัง’ ก็จับถงึ 

พืน้ทอ้ง เพราะพืน้ทอ้งของเราแนบตดิจนถงึกระดกูสนัหลัง เราคดิวา่ ‘จะถา่ยอจุจาระ 

หรอืถา่ยปัสสาวะ’ ก็ซวนเซลม้ลง ณ ทีนั่น้ เมือ่จะใหก้ายสบายบา้ง จงึใชฝ่้ามอื 

ลบูตัว ขนทัง้หลายทีม่รีากเน่าก็หลดุรว่งจากกาย เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ย มนุษยทั์ง้ 

หลายเห็นเราเขา้แลว้ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมด าไป’ บางพวกก็กลา่วอยา่ง 

นีว้า่ ‘พระสมณโคดมไมด่ าเพยีงแตค่ล ้าไป’ บางพวกก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ไมด่ า ไมค่ล ้า 

เพยีงแตพ่รอ้ยไป’ เรามผีวิพรรณบรสิทุธิ ์เปลง่ปลั่ง เพยีงแตเ่สยีผวิไป เพราะเป็นผูม้ ี

อาหารนอ้ยเทา่นัน้ 

  [๔๘๒] ภารทวาชะ เรานัน้จงึมคีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ในอดตี ทีเ่สวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้เพราะ 

ความเพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตผูเ้สวยทกุขเวทนา กลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้ 

เพราะความเพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑๐ } 



๖๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

ทีเ่กดิขึน้เพราะความเพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงนีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป แตเ่ราก็ยัง 

มไิดบ้รรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ดว้ย 

ทกุกรกริยิาอันเผ็ดรอ้นนี ้จะพงึมทีางอืน่ทีจ่ะตรัสรูบ้า้งไหม 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราจ าไดอ้ยู ่เมือ่คราวงานของทา้วสกักาธบิดซี ึง่เป็น 

พระราชบดิา เราน่ังอยูใ่ตต้น้หวา้อันรม่เย็น ไดส้งัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ทางนัน้ 

พงึเป็นทางแหง่การตรัสรูห้รอืหนอ’ เรามคีวามรูแ้จง้ทีต่ามระลกึดว้ยสตวิา่ ‘ทางนัน้ 

เป็นทางแหง่การตรัสรู’้ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เรากลัวความสขุทีเ่วน้จากกามและ 

อกศุลธรรมทัง้หลายหรอื’ เราก็ด ารวิา่ ‘เราไมก่ลัวความสขุทีเ่วน้จากกามและ 

อกศุลธรรมทัง้หลายเลย’ 

  [๔๘๓] ภารทวาชะ เราจงึมคีวามด ารติอ่ไปวา่ ‘เราผูม้กีายซบูผอมมาก 

อยา่งนี ้จะบรรลคุวามสขุนัน้ไมใ่ชท่ าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารหยาบ 

คอืขา้วสกุและขนมกมุมาส’ เราก็กนิอาหารหยาบคอืขา้วสกุและขนมกมุมาส ครัง้นัน้ 

ภกิษุปัญจวคัคยีเ์ฝ้าบ ารงุเรา ดว้ยหวงัวา่ ‘พระสมณโคดมบรรลธุรรมใด จักบอก 

ธรรมนัน้แกเ่ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด เราฉันอาหารหยาบ คอืขา้วสกุและขนมกมุมาส 

เมือ่นัน้ ภกิษุปัญจวคัคยีนั์น้ก็เบือ่หน่าย จากไปดว้ยเขา้ใจวา่ ‘พระสมณโคดม 

มักมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมากเสยีแลว้’ 

ฌาน ๔ และวชิชา ๓ 

  ภารทวาชะ เราฉันอาหารหยาบใหร้า่งกายมกี าลัง สงัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน 

ฯลฯ บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู่๑ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้เรานัน้นอ้มจติ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๓๓๖ (โพธริาชกมุารสตูร) หนา้ ๔๐๕-๔๐๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑๑ } 



๖๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

ไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๑ นี ้ในปฐมยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชา 

ไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคล 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

  [๔๘๔] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึ 

หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ฯลฯ เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ นีใ้นมัชฌมิยามแหง่ราตร ี

ก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืน 

บคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้เรานัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา นีอ้าสวะ ฯลฯ๑ นี้อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เรารูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี้ 

จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  เราบรรลวุชิชาที ่๓ นี ้ในปัจฉมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชา 

ก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่๒” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๓๓๖ (โพธริาชกมุารสตูร) หนา้ ๔๐๖ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๓๒๗-๓๓๖ หนา้ ๓๙๕-๔๐๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑๒ } 



๖๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

๑๐. สงัคารวสตูร 

  [๔๘๕] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สงัคารวมาณพไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ความเพยีรอันไมย่อ่หยอ่นไดม้แีลว้แกท่่านพระโคดมหนอ 

ความเพยีรของสตับรุษุไดม้แีลว้แกท่า่นพระโคดมหนอ ทา่นพระโคดมสมควรเป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นพระโคดม เทวดามหีรอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภารทวาชะ ขอ้ทีว่า่เทวดามนัีน้ รูไ้ดโ้ดยฐานะ” 

  สงัคารวมาณพกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม เมือ่ขา้พระองคท์ลูถามวา่ ‘เทวดา 

มหีรอืหนอ’ พระองคก็์ตรัสตอบวา่ ‘ภารทวาชะ ขอ้ทีว่า่เทวดามนัีน้ รูไ้ดโ้ดยฐานะ’ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้ถอ้ยค าของพระองคเ์ป็นถอ้ยค าเปลา่ เป็นมสุา มใิชห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภารทวาชะ ผูใ้ดเมือ่ถกูถามวา่ ‘เทวดามอียูห่รอื’ 

จะพงึตอบวา่ ‘ขอ้ทีว่า่เทวดามอียูนั่น้ รูก้ันไดโ้ดยฐานะ’ ผูนั้น้ก็เทา่กับกลา่ววา่ 

‘เรารูจั้กเทวดา’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ทา่นผูรู้ก็้เขา้ใจในเรือ่งนีไ้ดว้า่ ‘เทวดามอียู’่ 

โดยแน่แท”้ 

  สงัคารวมาณพทลูถามวา่ “ท าไม ทา่นพระโคดมจงึไมท่รงตอบแกข่า้พระองค ์

เสยีแตแ่รกเลา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภารทวาชะ ขอ้ทีว่า่เทวดามอียูนั่น้ เขาสมมตกิัน 

ในโลก ดว้ยค าศัพทท์ีส่งู” 

สงัคารวมาณพแสดงตนเป็นอบุาสก 

  [๔๘๖] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สงัคารวมาณพไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองคท์รงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑๓ } 



๖๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์[๕. พราหมณวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

บอกทางแกค่นหลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็น 

รปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

สงัคารวสตูรที ่๑๐ จบ 

พราหมณวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูร ทีม่าในวรรคนี ้คอื 

    ๑. พรหมายสุตูร   ๒. เสลสตูร 

    ๓. อัสสลายนสตูร   ๔. โฆฏมขุสตูร 

    ๕. จังกสีตูร    ๖. เอสกุารสีตูร 

    ๗. ธนัญชานสิตูร   ๘. วาเสฏฐสตูร 

    ๙. สภุสตูร    ๑๐. สงัคารวสตูร 

 

รวมวรรคทีม่ใีนมชัฌมินกิาย มชัฌมิปณัณาสกน์ีม้ ี๕ วรรค คอื 

๑. คหปตวิรรค   ๒. ภกิขวุรรค 

๓. ปรพิพาชกวรรค   ๔. ราชวรรค 

๕. พราหมณวรรค 

มชัฌมิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๓ สตุตันตปิฎกที ่๐๕ มัชฌมินกิาย มัชฌมิปัณณาสก ์จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๓ หนา้ :๖๑๔ } 



๖๑๕ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 13  

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 ้

 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  นี ้ไดถ้กูเริม่อัพโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2559 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm
mailto:thepathofpurity@outloook.com

