
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๐ สตุตันตปิฎกที ่๐๒ ทฆีนกิาย มหาวรรค 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

ทฆีนกิาย มหาวรรค 

____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. มหาปทานสูตร 

วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระพทุธเจา้ ๗ พระองค ์

เร ือ่งเกีย่วกบัปพุเพนวิาส 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่เรรกิฎุี๒ ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูกลบัจากบณิฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแลว้ 

น่ังประชมุกันทีห่อน่ังใกลก้เรรมิณฑป๓ สนทนาธรรมอันเกีย่วกับปพุเพนวิาส๔วา่ 

“ปพุเพนวิาสมไีดเ้พราะเหตอุยา่งนี ้ๆ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นีห้มายถงึพระอานนท ์(ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๒๖) 

๒ กเรรกิฎุ ีเป็นชือ่ของกฎุใีหญห่ลังหนึง่ในพระเชตวัน ในบรรดากฎุใีหญ ่๔ หลัง คอื (๑) กเรรกิฎุ ี(๒) โกสัมพ- 

   กฎุ ี(๓) คันธกฎุ ี(๔) สฬลฆรกฎุ ีทีช่ ือ่วา่กเรรกิฎุ ีเพราะตัง้อยูใ่กลก้เรรมิณฑป (ท.ีม.อ. ๑/๑) 

๓ กเรรมิณฑป หมายถงึเรอืนยอดสีเ่หลีย่มทีส่รา้งดว้ยไมกุ้ม่น ้า ตัง้อยูร่ะหวา่งพระคันธกฎุกีับหอน่ัง หอน่ัง 

   แปลจากค าวา่ กเรรมิณฺฑลมาเฬ ในทีน่ีห้มายถงึศาลาส าหรับน่ัง (นสิทีนสาลา) เป็นศาลาทรงกลมทีส่รา้ง 

   ยอ่สว่นจากเรอืนยอด ไมม่ฝีา บางทคี าวา่ มณฺฑลมาฬ ทา่นใชร้วมถงึบรเิวณพระคันธกฎุ ีกเรรกิฎุแีละหอน่ัง 

   (ท.ีม.ฏกีา ๑/๑) 

๔ ปพุเพนวิาส หมายถงึชวีติในชาตกิอ่น คอืการสบืตอ่ของขันธท์ีเ่คยเป็นอยูใ่นชาตกิอ่นอาจ ๑ ชาตบิา้ง 

   ๒ ชาตบิา้ง (ท.ีม.อ.๑/๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

  [๒] พระผูม้พีระภาคทรงสดับค าสนทนาของภกิษุเหลา่นัน้ดว้ยทพิพโสตธาต ุ

อันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์เสด็จลกุจากพทุธอาสนเ์ขา้ไปทีห่อน่ังใกลก้เรรมิณฑป 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย บัดนี ้เธอทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร เรือ่งอะไร 

ทีเ่ธอทัง้หลายสนทนากันคา้งไว”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้ จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายกลับจากบณิฑบาต ภายหลัง 

ฉันอาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกันทีห่อน่ังใกลก้เรรมิณฑป สนทนาธรรมอันเกีย่วกับ 

ปพุเพนวิาสวา่ ‘ปพุเพนวิาสมไีดเ้พราะเหตอุยา่งนี ้ๆ’ เรือ่งนีแ้ลทีข่า้พระองคทั์ง้หลาย 

สนทนากันคา้งไว ้ก็พอดพีระผูม้พีระภาคเสด็จมาถงึ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๓] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายตอ้งการจะฟัง 

ธรรมกีถาอันเกีย่วกับปพุเพนวิาสหรอืไม”่ 

  พวกภกิษุทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคผูส้คุต ถงึกาลอันสมควรทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคจะทรงแสดงธรรมกีถาอันเกีย่วกับปพุเพนวิาส ภกิษุทัง้หลายไดฟั้งจาก 

พระผูม้พีระภาคแลว้จะไดท้รงจ าไว ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจัก 

กลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๔] “ภกิษุทัง้หลาย นับจากกัปนีถ้อยหลังไป ๙๑ กัป พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก นับจากกัปนีถ้อยหลังไป 

๓๑ กัป พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ 

ในโลก ในกัปที ่๓๑ นัน้เอง พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

เวสสภ ูไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก ในภัทรกัป๑นีเ้อง พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระนามวา่กกสุนัธะ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภทัรกปั คอื กัปทีเ่จรญิหรอืดงีาม เนือ่งจากเป็นกัปเดยีวทีม่พีระพทุธเจา้มาอบัุตถิงึ ๕ พระองค ์ในทีน่ี ้

   หมายถงึกัปปัจจุบันนี ้(ท.ีม.อ. ๔/๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

วา่โกนาคมนะ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กัสสปะ ไดเ้สด็จ 

อบุัตขิ ึน้ในโลก บัดนี ้เราผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็ไดอ้บุัตขิ ึน้มาในโลกใน 

ภัทรกัปนีเ้ชน่กัน 

  [๕] พระวปัิสสพีทุธเจา้ พระสขิพีทุธเจา้ พระเวสสภพูทุธเจา้ มพีระชาตเิป็น 

กษัตรยิ ์ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์พระกกสุนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมน- 

พทุธเจา้ พระกัสสปพทุธเจา้๑ มพีระชาตเิป็นพราหมณ์ ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ในตระกลู 

พราหมณ์ บัดนี ้เราผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ มชีาตเิป็นกษัตรยิ ์ไดอ้บุตัขิ ึน้ 

ในตระกลูกษัตรยิ ์

  [๖] พระวปัิสสพีทุธเจา้ มพีระโคตรวา่โกณฑัญญะ พระสขิพีทุธเจา้ มพีระ 

โคตรวา่โกณฑัญญะ พระเวสสภพูทุธเจา้ มพีระโคตรวา่โกณฑัญญะ พระกกสุนัธ- 

พทุธเจา้ มพีระโคตรวา่กัสสปะ พระโกนาคมนพทุธเจา้ มพีระโคตรวา่กัสสปะ 

พระกัสสปพทุธเจา้ มพีระโคตรวา่กัสสปะ บัดนี ้เราผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

มโีคตรวา่โคตมะ 

  [๗] พระวปัิสสพีทุธเจา้ มพีระชนมายปุระมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี พระสขิพีทุธเจา้ 

มพีระชนมายปุระมาณ ๗๐,๐๐๐ ปี พระเวสสภพูทุธเจา้ มพีระชนมายปุระมาณ 

๖๐,๐๐๐ ปี พระกกสุนัธพทุธเจา้ มพีระชนมายปุระมาณ ๔๐,๐๐๐ ปี พระโกนา- 

คมนพทุธเจา้ มพีระชนมายปุระมาณ ๓๐,๐๐๐ ปี พระกัสสปพทุธเจา้ มพีระชนมาย ุ

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี บัดนี ้เรามอีายเุพยีงเล็กนอ้ย ผูท้ีม่อีายยุนืก็เพยีง ๑๐๐ ปี 

หรอืเกนิไปอกีเล็กนอ้ย 

  [๘] พระวปัิสสพีทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้แคฝอย๒ พระสขิพีทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วง 

ตน้มะมว่ง พระเวสสภพูทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้สาละ พระกกสุนัธพทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้ซกึ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตัง้แตน่ีเ้ป็นตน้ไปในพระสตูรนี ้จะใชค้ าวา่ “พระวปิสัสพีทุธเจา้ พระสขิพีทุธเจา้ พระเวสสภพูทุธเจา้ 

   พระกกสุนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมนพทุธเจา้ พระกสัสปพทุธเจา้“ แทนวลวี่า “พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

   สัมมาสัมพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีเป็นตน้ 

๒ ทีค่วงตน้แคฝอย หมายถงึภายใตบ้รเิวณรม่แคฝอย(ท.ีม.อ.๘/๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

พระโกนาคมนพทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้มะเดือ่ พระกสัสปพทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้ไทร 

บัดนี ้เราผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรูท้ีค่วงตน้อัสสตัถะ๑ 

  [๙] พระวปัิสสพีทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก๒เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระขณัฑะ 

และพระตสิสะ พระสขิพีทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระอภภิ ู

และพระสมัภวะ พระเวสสภพูทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอัครสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่

พระโสณะและพระอตุตระ พระกกสุนัธพทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ 

ไดแ้ก ่พระวธิรูะและพระสญัชวีะ พระโกนาคมนพทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก 

เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระภยิโยสะและพระอตุตระ พระกัสสปพทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระ 

อัครสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระตสิสะและพระภารทวาชะ บัดนี ้เรามคีูพ่ระ 

อัครสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะ 

  [๑๐] พระวปัิสสพีทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวก๓ ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ มภีกิษุ 

๑๖๘,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ ๑๐๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ ๘๐,๐๐๐ รปู 

พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ๔ 

  พระสขิพีทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ มภีกิษุ ๑๐๐,๐๐๐ รปู 

ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ ๘๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ ๗๐,๐๐๐ รปู พระสาวกทีเ่ขา้ 

ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

  พระเวสสภพูทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ มภีกิษุ 

๘๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ ๗๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ ๖๐,๐๐๐ รปู พระสาวก 

ทีเ่ขา้ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตน้อสัสตัถะ ในทีน่ีห้มายถงึตน้ไมท้ีพ่ระพทุธเจา้ตรัสรู ้กลา่วคอืพระพทุธเจา้ทัง้หลายไดต้รัสรู ้ณ ควงตน้ไม ้

   ใด ๆ ตน้นัน้ ๆเรยีกว่า โพธิ ์(ข.ุอป. ๓๓/๒๓/๕๗๐,ข.ุพทฺุธว ส. ๓๓/๑-๑๘/๔๓๑, ท.ีม.อ. ๘/๑๐-๑๑) 

๒ พระอคัรสาวก คอื พระสาวกชัน้ยอด เพราะมคีณุสมบัตพิเิศษกวา่พระสาวกอืน่ทัง้หมด พระพทุธเจา้ 

   แตล่ะพระองคม์พีระอัครสาวก ๒ องค ์พระอัครสาวกของพระพทุธเจา้ของเรา คอื (๑) พระสารบีตุรเถระ 

   เลศิทางปัญญา (๒) พระมหาโมคคัลลานเถระ เลศิทางมฤีทธิม์าก (ท.ีม.อ.๙/๑๑-๑๒) 

๓ การประชุมพระสาวก ในทีน่ีห้มายถงึการประชมุสงฆ ์ทีต่อ้งประกอบดว้ยองค ์๔ คอื (๑) ภกิษุผูเ้ขา้ 

   ประชมุทัง้หมดมพีระพทุธเจา้เป็นอปัุชฌาย ์(๒) ภกิษุผูเ้ขา้ประชมุทัง้หมดมบีาตรและมจีวีรเกดิจากฤทธิ ์

   (๓) ภกิษุผูเ้ขา้ประชมุทัง้หมดเขา้ประชมุกันโดยมไิดนั้ดหมาย (๔) วันประชมุตรงกับวันอโุบสถขึน้ ๑๕ ค ่า  

   พระศาสดาทรงแสดงอโุบสถ (โอวาทปาตโิมกข)์ ดว้ยพระองคเ์อง (ท.ีม.อ.๑๐/๑๒) 

๔ พระขณีาสพ หมายถงึผูส้ ิน้อาสวะ ๔ คอื (๑) กามาสวะ (อาสวะคอืกาม) (๒) ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) 

   (๓) ทฏิฐาสวะ (อาสวะคอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. ๑๑๖/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

  พระกกสุนัธพทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ ๔๐,๐๐๐ รปู 

พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

  พระโกนาคมนพทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ ๓๐,๐๐๐ รปู 

พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

  พระกัสสปพทุธเจา้ มกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ ๒๐,๐๐๐ รปู 

พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

  บัดนี ้เรามกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ ๑,๒๕๐ รปู พระสาวกที ่

เขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ 

  [๑๑] พระวปัิสสพีทุธเจา้มภีกิษุอโสกะเป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก 

พระสขิพีทุธเจา้มภีกิษุเขมังกรเป็นอปัุฏฐาก เป็นอคัรอปัุฏฐาก พระเวสสภพูทุธเจา้ม ี

ภกิษุอปุสนัตะเป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก พระกกสุนัธพทุธเจา้มภีกิษุวฑุฒชิะ 

เป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก พระโกนาคมนพทุธเจา้มภีกิษุโสตถชิะเป็นอปัุฏฐาก 

เป็นอัครอปัุฏฐาก พระกัสสปพทุธเจา้มภีกิษุสพัพมติตะเป็นอปัุฏฐาก เป็นอคัรอปัุฏฐาก 

บัดนี ้เรามภีกิษุอานนทเ์ป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก 

  [๑๒] พระวปัิสสพีทุธเจา้มพีระเจา้พันธมุาเป็นพระบดิา พระนางพันธมุดเีทว ี

เป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ กรงุพันธมุดเีป็นราชธานีของพระเจา้พันธมุา 

  พระสขิพีทุธเจา้มพีระเจา้อรณุะเป็นพระบดิา พระนางปภาวดเีทวเีป็นพระมารดา 

ผูใ้หก้ าเนดิ กรงุอรณุวดเีป็นราชธานขีองพระเจา้อรณุะ 

  พระเวสสภพูทุธเจา้มพีระเจา้สปุปตติะเป็นพระบดิา พระนางยสวดเีทวเีป็น 

พระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ กรงุอโนมะเป็นราชธานขีองพระเจา้สปุปตติะ 

  พระกกสุนัธพทุธเจา้มพีราหมณ์อัคคทัิตเป็นพระบดิา นางพราหมณีวสิาขา 

เป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ สมัยนัน้ ไดม้พีระราชาทรงพระนามวา่เขมะ กรงุเขมวด ี

เป็นราชธานขีองพระเจา้เขมะ 

  พระโกนาคมนพทุธเจา้มพีราหมณ์ยัญญทัตเป็นพระบดิา นางพราหมณีอตุตรา 

เป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ สมัยนัน้ ไดม้พีระราชาทรงพระนามวา่โสภะ กรงุโสภวด ี

เป็นราชธานขีองพระเจา้โสภะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

  พระกัสสปพทุธเจา้มพีราหมณ์พรหมทัตเป็นพระบดิา นางพราหมณีธนวดเีป็น 

พระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ สมัยนัน้ ไดม้พีระราชาทรงพระนามวา่กงิก ีกรงุพาราณส ี

เป็นราชธานขีองพระเจา้กงิก ี

  บัดนี ้เรามพีระเจา้สทุโธทนะเป็นพระบดิา พระนางมายาเทวเีป็นพระมารดา 

ผูใ้หก้ าเนดิ กรงุกบลิพัสดุเ์ป็นราชธานี” พระผูม้พีระภาคผูส้คุตไดต้รัสเรือ่งนีแ้ลว้ 

จงึเสด็จลกุจากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  [๑๓] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้ไดส้นทนาเรือ่ง 

ทีค่า้งไวต้อ่ไปดังนีว้า่ “ท่านผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีพ่ระตถาคต 

ทรงมฤีทธิม์าก ทรงมอีานุภาพมาก ทรงระลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล 

ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้๑ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทาง๒ไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะ๓ 

ไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุข์๔ทัง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมายุ 

คูพ่ระอคัรสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนาม 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมธีรรม๕อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงม ี

ปัญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยู่๖ 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้๗ 

อยา่งนี’้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเครือ่งเน ิน่ชา้ ไดแ้ก ่กเิลส ๓ คอื (๑) ตัณหา (๒) มานะ (๓) ทฏิฐ ิหรอืกเิลสวัฏฏะ (วงจรกเิลส) 

   (ท.ีม.อ. ๑๓/๒๐) 

๒ ทาง คอื ทางแหง่กศุลกรรม (กรรมด)ี และ อกศุลกรรม (กรรมชัว่) หรอื กรรมวัฏฏะ (วงจรกรรม) (ท.ีม.อ. 

   ๑๓/๒๐) 

๓ วฏัฏะ หมายถงึสังสารวัฏ คอืการเวยีนว่ายตายเกดิ (ท.ีม.อ. ๑๑๖/๑๐๒) 

๔ ทกุข ์ในทีน่ีห้มายถงึวปิากวัฏฏะ (วงจรวบิาก) (ท.ีม.อ. ๑๓/๒๐) 

๕ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสมาธ ิทัง้มรรคสมาธ ิผลสมาธ ิโลกยิสมาธ ิและโลกตุตรสมาธ ิ(ท.ีม.อ. ๑๓/๒๐) 

๖ ธรรมเป็นเครือ่งอยู ่ในทีน่ีห้มายถงึนโิรธสมาบัต ิ(ท.ีม.อ. ๑๓/๒๐) 

๗ ธรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้ ในทีน่ีห้มายถงึวมิตุต ิ๕ ประการ คอื (๑) วกิขัมภนวมิตุต ิ(๒) ตทังควมิตุต ิ

   (๓) สมจุเฉทวมิตุต ิ(๔) ปฏปัิสสัทธวิมิตุต ิ(๕) นสิสรณวมิตุต ิ(ท.ีม.อ. ๑๓/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

  ทา่นผูม้อีาย ุเป็นอยา่งไรหนอ เพราะพระตถาคตทรงมปัีญญาแทงตลอด 

ธรรมธาตนุี ้จงึเป็นเหตใุหท้รงระลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ 

ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวง 

ไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการ 

ประชมุพระสาวกวา่ 'แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี้  

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนีห้รอื' 

  หรอืเพราะเหลา่เทวดาไดก้ราบทลูความขอ้นีแ้ดพ่ระตถาคต จงึเป็นเหตใุหท้รง 

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ 

ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิ

พระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ 

'แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลี 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้' ภกิษุเหลา่นัน้สนทนาเรือ่งคา้งไว ้

เทา่นี ้

  [๑๔] ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากการหลกีเรน้๑เขา้ไปยังหอ 

น่ังใกลก้เรรมิณฑป ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ตรัสถามภกิษุทัง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การหลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ท.ีม.อ. ๑๔/๒๑, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

ดังนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย บัดนี ้เธอทัง้หลายน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร 

เรือ่งอะไรทีเ่ธอทัง้หลายสนทนากันคา้งไว”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้จงึไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ขา้พระองค ์

ทัง้หลายไดส้นทนาเรือ่งทีค่า้งไวต้อ่ไปดังนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ทีพ่ระตถาคตทรงมฤีทธิม์าก ทรงมอีานุภาพมาก ทรงระลกึถงึพระพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทาง 

ไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร 

พระชนมาย ุคูพ่ระอคัรสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรง 

มธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’ 

  ทา่นผูม้อีาย ุเป็นอยา่งไรหนอ เพราะพระตถาคตทรงมปัีญญาแทงตลอด 

ธรรมธาตนุี ้จงึเป็นเหตใุหท้รงระลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ 

ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวง 

ไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการ 

ประชมุพระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนีห้รอื’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เรือ่งเกีย่วกับปพุพเพนวิาส 

  หรอืเพราะเหลา่เทวดาไดก้ราบทลูความขอ้นีแ้ดพ่ระตถาคต จงึเป็นเหตใุหท้รง 

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ 

ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิ

พระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึม ี

พระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’ เรือ่งนีแ้ลทีพ่วกขา้พระองคส์นทนาคา้งไว ้

ก็พอดพีระผูม้พีระภาคเสด็จมาถงึ พระพทุธเจา้ขา้’ 

  [๑๕] พระผูม้พีระภาคตรัส “เพราะตถาคตมปัีญญาแทงตลอดธรรมธาตนุี ้

จงึเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรม 

เครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ 

ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุ 

พระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’ 

  แมเ้หลา่เทวดาก็ไดบ้อกความขอ้นีแ้กต่ถาคต จงึเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทาง 

ไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม 

พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะ 

 

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



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระประวตัขิองพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตร 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงม ี

ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรม 

เป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’  

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายตอ้งการจะฟังธรรมกีถาอันเกีย่วกับปพุเพนวิาส 

นอกเหนอืจากนีอ้กีหรอืไม”่ 

  พวกภกิษุทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคผูส้คุต ถงึกาลอันสมควรทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคจะทรงแสดงธรรมกีถาอันเกีย่วกับปพุเพนวิาสนอกจากนีอ้กี ภกิษุทัง้หลาย 

ไดฟั้งจากพระผูม้พีระภาคแลว้จะไดท้รงจ าไว ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจัก 

กลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

พระประวตัขิองพระวปิสัสพีทุธเจา้ 

  [๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย นับจากกัปนีถ้อยหลังไป ๙๑ กัป พระวปัิสสพีทุธเจา้ 

ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก มพีระชาตเิป็นกษัตรยิ ์ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์

มพีระโคตรวา่โกณฑัญญะ มพีระชนมายปุระมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรูท้ีค่วงตน้ 

แคฝอย ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระขณัฑะและพระตสิสะ 

มกีารประชมุพระสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ มภีกิษุ ๑๖๘,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ 

๑๐๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ ๘๐,๐๐๐ รปู พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ 

ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ มภีกิษุอโสกะเป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก มพีระเจา้ 

พันธมุาเป็นพระบดิา พระนางพันธมุดเีทวเีป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ กรงุพันธมุด ี

เป็นราชธานขีองพระเจา้พันธมุา 

 

 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

กฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์๑๖ ประการ 

 

กฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์๑๖ ประการ๑ 

  [๑๗]  ๑. ภกิษุทัง้หลาย พระวปัิสสโีพธสิตัว์๒ ทรงมสีตสิมัปชญัญะตลอด 

       ตัง้แตจ่ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติจนถงึเสด็จลงสูพ่ระครรภข์องพระมารดา 

       ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๑๘]  ๒. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวจ์ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติเสด็จ 

       ลงสูพ่ระครรภข์องพระมารดา แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด ้

       ปรากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

       พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ลว่งเทวานุภาพของ 

       เหลา่เทพ แมใ้นชอ่งวา่งระหวา่งโลกซึง่ไมม่อีะไรคั่น มสีภาพมดืมดิ 

       หรอืทีท่ีด่วงจันทรแ์ละดวงอาทติยซ์ ึง่มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก 

       สอ่งแสงไปไมถ่งึ ก็มแีสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ 

       ลว่งเทวานุภาพของเหลา่เทพ เพราะแสงสวา่งนัน้ เหลา่สตัวท์ีเ่กดิ 

       ในทีนั่น้ ๆ จงึรูจั้กกันและกันวา่ ‘ยังมสีตัวอ์ืน่เกดิในทีน่ีเ้หมอืนกัน’ 

       และ ๑๐ สหัสสโีลกธาตุ๓ นีส้ัน่สะเทอืนเลือ่นลั่น ทัง้แสงสวา่ง 

       เจดิจา้หาประมาณมไิดก็้ปรากฏขึน้ในโลก ลว่งเทวานุภาพของ 

       เหลา่เทพ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๑๙]  ๓. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา เทพบตุร ๔ องค์๔เขา้ไปอารักขาประจ าทัง้ ๔ ทศิดว้ย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๒๐๐-๒๐๗/๑๖๙-๑๗๓ 

๒ โพธสิตัว ์หมายถงึผูบ้ าเพ็ญมรรค ๔ เพือ่บรรลโุพธ ิ(ท.ีม.อ. ๑๗/๒๑) 

๓ ค าวา่ “๑๐ สหัสสโีลกธาต”ุ บางทใีชว้า่ โลกธาต ุดังทีป่รากฏในมหาสมยสตูร (บาล)ี ขอ้ ๓๓๑/๒๑๖ ตอนหนึง่ 

   วา่ “ทสห ิจ โลกธาตหู ิเทวตา” หมายถงึเหล่าเทวดาจาก ๑๐ โลกธาต ุอนึง่ ๑๐ โลกธาตุ ในทีน่ีเ้ทา่กับ 

   หมืน่จักรวาล ซึง่ตรงกับ ๑๐ สหัสสโีลกธาต ุในพระสตูรนี ้(ท.ีม.อ. ๓๓/๒๙๓) และดรูายละเอยีดใน องฺ.ตกิ. 

   (แปล) ๒๐/๘๑/๓๐๕-๓๐๗ 

๔ เทพบตุร ๔ องค ์ในทีน่ีห้มายถงึทา้วมหาราช ๔ องค ์คอื (๑) ทา้วธตรฐ จอมคนธรรพค์รองทศิตะวันออก 

   (๒) ทา้ววริฬุหก จอมกมุภัณฑค์รองทศิใต ้(๓) ทา้ววริปัูกษ์ จอมนาคครองทศิตะวันตก (๔) ทา้วเวสวัณ 

   จอมยักษ์ครองทศิเหนอื (ท.ีม.อ. ๒๙๔/๒๖๐, ท.ีม.ฏกีา ๑๙/๓๒) 

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

กฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์๑๖ ประการ 

       ตัง้ใจวา่ ‘มนุษยห์รอือมนุษยใ์ด ๆ อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระโพธสิตัว ์

       หรอืพระมารดาของพระโพธสิตัวเ์ลย’ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๐]  ๔. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา พระมารดามปีกตทิรงศลี คอื เวน้จากการฆา่สตัว ์

       เวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้จากการ 

       ประพฤตผิดิในกาม เวน้จากการพดูเท็จ เวน้จากการเสพของ 

       มนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ขอ้นีเ้ป็น 

       กฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๑]  ๕. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา พระมารดาของพระองคไ์มท่รงมคีวามรูส้กึทาง 

       กามารมณ์ เป็นผูท้ีบ่รุุษผูม้จีติก าหนัดใด ๆ ไมส่ามารถลว่งเกนิได ้

       ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๒]  ๖. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา พระมารดาของพระองคท์รงไดก้ามคณุ ๕ เอบิอิม่ 

       พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ ขอ้นีเ้ป็นกฎ 

       ธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๓]  ๗. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา พระมารดาของพระองคไ์มท่รงมคีวามเจ็บป่วยใด ๆ 

       ทรงมคีวามสขุ ไมล่ าบากพระวรกาย มองเห็นพระโพธสิตัว ์

       อยูภ่ายในพระครรภ ์มพีระอวยัวะสมบรูณ์ มพีระอนิทรยีไ์ม ่

       บกพรอ่ง ภกิษุทัง้หลาย เหมอืนแกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตาม 

       ธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็นประกายได ้

       สดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง ขาว หรอืสนีวล รอ้ยอยู ่

       ขา้งใน คนตาถงึหยบิแกว้ไพฑรูยนั์น้วางไวใ้นมอืแลว้พจิารณารูว้า่ 

       ‘นี้ คอื แกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไน 

       ดแีลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว เหลอืง แดง 

       ขาว หรอืสนีวล รอ้ยอยูข่า้งใน’ ฉันใด เวลาทีพ่ระโพธสิตัวเ์สด็จลงสู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

กฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์๑๖ ประการ 

       พระครรภข์องพระมารดา พระมารดาของพระองคไ์มท่รงมคีวาม 

       เจ็บป่วยใด ๆ ทรงมคีวามสขุ ไมล่ าบากพระวรกาย มองเห็น 

       พระโพธสิตัวอ์ยูภ่ายในพระครรภ ์มพีระอวยัวะสมบรูณ์ มพีระอนิทรยี ์

       ไมบ่กพรอ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๔]  ๘. มกีฎธรรมดาดังนี ้เมือ่พระโพธสิตัวป์ระสตูไิด ้๗ วนั พระมารดา 

       ของพระองคส์วรรคตไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดสุติ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดา 

       ในเรือ่งนี ้

  [๒๕]  ๙. มกีฎธรรมดาดังนี ้พระมารดาของพระโพธสิตัวไ์มป่ระสตูพิระโอรส 

       เหมอืนสตรท่ัีวไปทีจ่ะคลอดลกูหลังจากตัง้ครรภไ์ด ้๙ เดอืนหรอื 

       ๑๐ เดอืน สว่นพระมารดาของพระโพธสิตัวป์ระสตูพิระโอรสเมือ่ 

       ทรงพระครรภค์รบ ๑๐ เดอืนเทา่นัน้ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาใน 

       เรือ่งนี้ 

  [๒๖]  ๑๐. มกีฎธรรมดาดังนี ้พระมารดาของพระโพธสิตัว ์ไมป่ระสตูพิระโอรส 

        เหมอืนสตรท่ัีวไปซึง่จะน่ังคลอดหรอืนอนคลอดก็ได ้สว่นพระมารดา 

        ของพระโพธสิตัวป์ระทับยนืประสตูเิทา่นัน้ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาใน 

        เรือ่งนี้ 

  [๒๗]   ๑๑. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง 

        พระมารดา ในตอนแรกเหลา่เทพจะท าพธิตีอ้นรับ หลังจากนัน้ 

        เป็นหนา้ทีข่องมนุษย ์ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๘]  ๑๒. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง 

        พระมารดา ยังไมทั่นสมัผัสแผน่ดนิ เทพบตุร ๔ องคช์ว่ยกันประคอง 

        พระโพธสิตัวไ์ปไวเ้บือ้งพระพักตรข์องพระมารดาแลว้กราบทลูวา่ 

        ‘โปรดพอพระทัยเถดิ พระเทว ีพระราชโอรสของพระองคท์ีเ่สด็จ 

        อบุัตขิ ึน้เป็นผูม้ศีักดิใ์หญ’่ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๒๙]  ๑๓. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง 

        พระมารดา เสด็จออกโดยงา่ย ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้า เมอืก เลอืด 

 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

กฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์๑๖ ประการ 

        หรอืสิง่ไมส่ะอาดใด ๆ เป็นผูส้ะอาดบรสิทุธิ ์ภกิษุทัง้หลาย เหมอืน 

        แกว้มณีทีบ่คุคลวางไวใ้นผา้กาสกิพัสตร ์ยอ่มไมท่ าใหผ้า้กาสกิพัสตร ์

        แปดเป้ือน ถงึผา้กาสกิพัสตรก็์ไมท่ าใหแ้กว้มณีแปดเป้ือน ขอ้นัน้ 

        เพราะเหตไุร เพราะสิง่ทัง้สองเป็นของสะอาดบรสิทุธิ ์ฉันใด เวลา 

        ทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา เสด็จออกโดยงา่ย 

        ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้า เมอืก เลอืด หรอืสิง่ไมส่ะอาดใด ๆ เป็นผู ้

        สะอาดบรสิทุธิ ์ฉันนัน้เหมอืนกัน ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๓๐]  ๑๔. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง 

        พระมารดา มธีารน ้าปรากฏในอากาศ ๒ สาย คอื ธารน ้าเย็นและ 

        ธารน ้าอุน่ เพือ่ช าระลา้งพระโพธสิตัวแ์ละพระมารดา ขอ้นีเ้ป็นกฎ 

        ธรรมดาในเรือ่งนี ้

  [๓๑]  ๑๕. มกีฎธรรมดาดังนี ้เมือ่พระโพธสิตัวป์ระสตูไิดค้รูห่นึง่ ทรงยนืได ้

        อยา่งมั่นคงดว้ยพระบาททัง้สองทีเ่สมอกัน ทรงผนิพระพักตรไ์ปทาง 

        ทศิเหนอื ทรงด าเนนิไป ๗ กา้ว ขณะทีห่มูเ่ทวดากัน้เศวตฉัตรตาม 

        เสด็จ ทอดพระเนตรไปยังทศิตา่ง ๆ แลว้ ทรงเปลง่พระอาสภวิาจา 

        (วาจาอยา่งองอาจ)วา่ ‘เราคอืผูเ้ลศิของโลก เราคอืผูเ้จรญิทีส่ดุ 

        ของโลก เราคอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย 

        บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี’ ขอ้นีเ้ป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ 

  [๓๒]  ๑๖. มกีฎธรรมดาดังนี ้เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง 

        พระมารดา แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ในโลก 

        พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ- 

        พราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ลว่งเทวานุภาพของเหลา่เทพ แมใ้น 

        ชอ่งวา่งระหวา่งโลกซึง่ไมม่อีะไรคั่น มสีภาพมดืมดิ หรอืทีท่ีด่วงจันทร ์

        และดวงอาทติยซ์ ึง่มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก สอ่งแสงไปไมถ่งึ 

        ก็มแีสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ ลว่งเทวานุภาพของ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

        เหลา่เทพ เพราะแสงสวา่งนัน้ เหลา่สตัวท์ีเ่กดิในทีนั่น้ ๆ จงึรูจั้กกัน 

        และกันวา่ ‘ยังมสีตัวอ์ืน่เกดิในทีน่ีเ้หมอืนกัน’ และ ๑๐ สหัสส-ี 

        โลกธาตนุีส้ัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น ทัง้แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณ 

        มไิด ้ก็ปรากฏขึน้ในโลก ลว่งเทวานุภาพของเหลา่เทพ ขอ้นีเ้ป็นกฎ 

        ธรรมดาในเรือ่งนี ้

ลกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ๑ 

  [๓๓] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่พระวปัิสสรีาชกมุารประสตูแิลว้ พวกอ ามาตย ์

ไดก้ราบทลูพระเจา้พันธมุาวา่ ‘ขอเดชะ พระราชโอรสของพระองคป์ระสตูแิลว้ 

โปรดทอดพระเนตรเถดิ’ พระเจา้พันธมุาไดท้อดพระเนตรวปัิสสรีาชกมุาร แลว้รับสัง่ 

ใหเ้ชญิพราหมณ์โหราจารยม์าตรัสวา่ ‘พราหมณ์โหราจารย ์จงท านายวปัิสสรีาช- 

กมุาร’ 

  พวกพราหมณ์โหราจารยเ์ห็นพระวปัิสสรีาชกมุารแลว้ไดก้ราบทลูพระเจา้พันธมุา 

วา่ ‘ขอเดชะ โปรดพอพระทัยเถดิ พระราชโอรสของพระองคท์ีเ่สด็จอบุัตขิ ึน้เป็นผูม้ ี

ศักดิใ์หญ ่นับวา่เป็นลาภอันประเสรฐิของพระองคผ์ูไ้ดพ้ระราชโอรสเชน่นีอ้ยูใ่นราชตระกลู 

เพราะพระราชกมุารนีส้มบรูณ์ดว้ยลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ ทีเ่ป็นเหตใุห ้

มหาบรุษุมคีติ๒ ๒ อยา่ง ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะ มพีระราชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ 

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

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

       มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๕๘/๘๙-๙๐, ท.ีปา. ๑๑/๑๙๙-๒๐๐/๑๒๓-๑๒๕, ม.ม.ู ๑๓/๑๘๖/๓๖๘-๓๗๐ 

๒ คต ิมคีวามหมายหลายนัย คอื (๑) ทีท่ีส่ัตวจ์ะไปเกดิ (๒) อัธยาศัย (๓) ทีพ่ ึง่ (๔) ความส าเร็จ ในทีน่ี้ 

   หมายถงึความส าเร็จ คอืบรรลผุลตามจุดหมาย (ท.ีม.อ. ๓๓/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

       วรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม 

       ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาคร 

       เป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระ 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลส๑ในโลก 

  [๓๔] ขอเดชะ พระราชกมุารนี ้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลกัษณะมหาบรุษุ ๓๒ 

ประการ อะไรบา้ง ทีเ่ป็นเหตใุหม้หาบรุษุมคีต ิ๒ อยา่ง ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะ มพีระราชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ 

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

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

       มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็น 

       วรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม 

       ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาคร 

       เป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระ 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก 

  [๓๕] คอื พระราชกมุารนี ้

   ๑. มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกัน ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมฝ่ีาพระบาทราบ 

       เสมอกันนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๒. พืน้ฝ่าพระบาททัง้สองของพระราชกมุารนี ้มจัีกรซึง่มกี าขา้งละ 

       ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง ขอ้ที ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลส ในทีน่ีห้มายถงึราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐ ิกเิลส ตัณหาทีปิ่ดกัน้กศุลธรรม (ท.ีม.อ. ๓๔/๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

       พืน้ฝ่าพระบาททัง้สองของพระราชกมุารนี ้มจัีกรซึง่มกี าขา้งละ 

       ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่งนี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๓. มสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไป ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมสีน้พระบาทยืน่ 

       ยาวออกไปนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

   ๔. มพีระองคลุยีาว ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระองคลุยีาวนี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

   ๕. มพีระหัตถแ์ละพระบาทออ่นนุ่ม ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระหัตถ ์

       และพระบาทออ่นนุ่มนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๖. ฝ่าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุจีดกันเป็นรปูตาขา่ย 

       ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมฝ่ีาพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคลุ ี

       จดกันเป็นรปูตาขา่ยนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๗. มขีอ้พระบาทสงู ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมขีอ้พระบาทสงูนี ้เป็นลักษณะ 

       มหาบรุุษของมหาบรุุษนัน้ 

   ๘. มพีระชงฆเ์รยีวดจุแขง้เนือ้ทราย ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระชงฆเ์รยีว 

       ดจุแขง้เนือ้ทรายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

   ๙. เมือ่ประทับยนื ไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุ 

       ดว้ยฝ่าพระหัตถทั์ง้สองได ้ขอ้ทีพ่ระราชกมุารเมือ่ประทับยนื 

       ไมต่อ้งนอ้มพระองคล์งก็ทรงลบูคล าถงึพระชานุดว้ยฝ่าพระหัตถ ์

       ทัง้สองไดน้ี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

          ๑๐. มพีระคยุหฐานเรน้อยูใ่นฝักเรน้อยูใ่นฝัก ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระคยุหฐาน 

       เรน้อยูใ่นฝักนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

          ๑๑. มพีระฉวสีทีอง มพีระฉวเีปลง่ปลั่งดจุทองค า ขอ้ทีพ่ระราชกมุาร 

       มพีระฉวสีทีอง มพีระฉวเีปลง่ปลั่งดจุทองค านี ้เป็นลักษณะมหา- 

       บรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

         ๑๒. มพีระฉวลีะเอยีดจนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายได ้ขอ้ทีพ่ระ 

       ราชกมุารมพีระฉวลีะเอยีดจนละอองธลุไีมอ่าจตดิพระวรกายไดน้ี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๓. มพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีว ขอ้ทีพ่ระราช 

       กมุารมพีระโลมชาตเิดีย่ว คอื ในแตล่ะขมุมเีพยีงเสน้เดยีวนี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๔. มพีระโลมชาตปิลายงอนขึน้ คอื พระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวา 

       ดังกณุฑลสคีรามเขม้ดังดอกอัญชนั ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระโลม 

       ชาตปิลายงอนขึน้ คอื พระโลมชาตขิอดเป็นวงเวยีนขวาดังกณุฑล 

       สคีรามเขม้ดังดอกอัญชนันี ้เป็นลักษณะมหาบรุุษของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๕. มพีระวรกายตัง้ตรงดจุกายพรหม ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระวรกาย 

       ตัง้ตรงดจุกายพรหมนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๖. มพีระมังสะในที ่๗ แหง่๑ เต็มบรบิรูณ์ ขอ้ทีพ่ระราชกมุารม ี

       พระมังสะในที ่๗ แหง่เต็มบรบิรูณ์นี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของ 

       มหาบรุุษนัน้ 

         ๑๗. มพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตัวทอ่นหนา้ของราชสหี ์ขอ้ที ่

       พระราชกมุารมพีระวรกายทกุสว่นบรบิรูณ์ดจุล าตวัทอ่นหนา้ของ 

       ราชสหีน์ี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๑๘. มรีอ่งพระปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกัน ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมรีอ่งพระ 

       ปฤษฎางคเ์ต็มเสมอกนันี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๑๙. มพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลของตน้ไทร พระวรกาย 

       สงูเทา่กับ ๑ วาของพระองค ์๑ วาของพระองคเ์ทา่กับสว่นสงู 

       พระวรกาย ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดจุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ที ่๗ แหง่ ในทีน่ี ้คอื หลังพระหัตถท์ัง้ ๒ ขา้ง หลังพระบาททัง้ ๒ ขา้ง พระอังสะทัง้ ๒ ขา้ง และล าพระศอ 

   (ท.ีม.อ. ๓๕/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

       ปรมิณฑลของตน้ไทร พระวรกายสงูเทา่กับ ๑ วาของพระองค ์๑ 

       วาของพระองคเ์ทา่กับสว่นสงูพระวรกายนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

         ๒๐. มลี าพระศอกลมเทา่กันตลอด ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมลี าพระศอ 

       กลมเทา่กันตลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๑. มเีสน้ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ีขอ้ทีพ่ระราชกมุารมเีสน้ 

       ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้นีี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของ 

       มหาบรุุษนัน้ 

         ๒๒. มพีระหนุดจุคางราชสหี ์ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระหนุดจุคางราชสหีน์ี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๓. มพีระทนต ์๔๐ ซี ่ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระทนต ์๔๐ ซีน่ี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๔. มพีระทนตเ์รยีบเสมอกัน ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระทนตเ์รยีบ 

       เสมอกันนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๕. มพีระทนตไ์มห่า่งกัน ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระทนตไ์มห่า่งกันนี ้

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๖. มพีระเขีย้วแกว้ขาวงาม ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระเขีย้วแกว้ขาว 

       งามนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๒๗. มพีระชวิหาใหญย่าว ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระชวิหาใหญย่าวนี้ 

       เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๘. มพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้งของนกการเวก 

       ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม ตรัสดจุเสยีงรอ้ง 

       ของนกการเวกนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

         ๒๙. มพีระเนตรด าสนทิ ขอ้ทีพ่ระราชกมุารมพีระเนตรด าสนทินี ้เป็น 

       ลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุษุนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ ประการ 

         ๓๐. มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอด ขอ้ทีพ่ระราชกมุาร 

       มดีวงพระเนตรแจม่ใสดจุตาลกูโคเพิง่คลอดนี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้  

         ๓๑. มพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืนปยุนุ่น ขอ้ที ่

       พระราชกมุารมพีระอณุาโลมระหวา่งพระโขนงสขีาวออ่นเหมอืน 

       ปยุนุ่นนี้ เป็นลักษณะมหาบรุษุของมหาบรุุษนัน้ 

         ๓๒. มพีระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตร ์ขอ้ทีพ่ระราชกมุารม ี

       พระเศยีรดจุประดับดว้ยกรอบพระพักตรน์ี ้เป็นลักษณะมหาบรุษุ 

       ของมหาบรุุษนัน้ 

  [๓๖] ขอเดชะ พระราชกมุารนีท้รงสมบรูณ์ดว้ยพระลักษณะมหาบรุษุ ๓๒ 

ประการนี ้ทีเ่ป็นเหตใุหม้หาบรุษุมคีต ิ๒ อยา่ง ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ คอื 

   ๑. ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์

       โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต 

       ทรงไดรั้บชยัชนะ มพีระราชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ 

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

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

       มากกวา่ ๑,๐๐๐ องค ์ซึง่ลว้นแตก่ลา้หาญ มรีปูทรงสมเป็น 

       วรีกษัตรยิ ์สามารถย า่ยรีาชศัตรไูด ้พระองคท์รงชนะโดยธรรม 

       ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้ัสตรา ครอบครองแผน่ดนินีม้สีาคร 

       เป็นขอบเขต 

   ๒. ถา้เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระ- 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก’ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

เหตทุีท่รงไดพ้ระสมญาวา่วปัิสส ี

 

เหตทุีท่รงไดพ้ระสมญาวา่วปิสัส ี

  [๓๗] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาโปรดใหพ้วกพราหมณ์โหราจารยนุ่์งหม่ผา้ใหม่ 

ทรงเลีย้งดใูหอ้ ิม่หน าดว้ยสิง่ทีต่อ้งการทกุอยา่ง แลว้รับสัง่ใหต้ัง้พีเ่ลีย้งนางนม 

แกพ่ระวปัิสสรีาชกมุาร คอื หญงิพวกหนึง่ใหพ้ระราชกมุารเสวยน ้านม พวกหนึง่ 

ใหท้รงสนาน พวกหนึง่คอยอภบิาล พวกหนึง่คอยอุม้ 

  ตัง้แตป่ระสตูพิระวปัิสสรีาชกมุาร พวกราชบรุษุก็คอยกัน้เศวตฉัตรถวายทัง้ 

กลางวนัและกลางคนืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘ความหนาว ความรอ้น หญา้ ละออง หรอืน ้าคา้ง 

อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระราชกมุาร’ 

  ตัง้แตป่ระสตูพิระวปัิสสรีาชกมุาร ก็ทรงกลายเป็นทีรั่ก เป็นทีเ่จรญิใจของ 

ชนเป็นอันมาก เปรยีบเหมอืนดอกอบุล ดอกปทมุ หรอืดอกบณุฑรกิ เป็นทีรั่ก 

เป็นทีเ่จรญิใจของชนเป็นอันมาก ฉันใด พระวปัิสสรีาชกมุารทรงเป็นทีรั่ก เป็นที ่

เจรญิใจของชนเป็นอันมาก ฉันนัน้เหมอืนกัน นัยวา่ พระวปัิสสรีาชกมุารนัน้ไดรั้บ 

การผลัดเปลีย่นกันอุม้ใสส่ะเอวอยูเ่สมอ ๆ 

  [๓๘] ตัง้แตป่ระสตูพิระวปัิสสรีาชกมุาร ทรงเป็นผูม้พีระสรุเสยีงดจุเสยีงพรหม 

ไพเราะออ่นหวานกลมกลอ่มจับใจ หมูน่กการเวกทีภ่เูขาหมิพานต ์เป็นสตัวม์สี าเนยีง 

ไพเราะออ่นหวานกลมกลอ่มจับใจ ฉันใด พระวปัิสสรีาชกมุาร ก็เป็นผูม้พีระสรุเสยีง 

ดจุเสยีงพรหมไพเราะออ่นหวานกลมกลอ่มจับใจ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  [๓๙] ตัง้แตป่ระสตูพิระวปัิสสรีาชกมุาร ทรงมทีพิยจักษุอันเกดิจากวบิากกรรม 

ทีเ่ป็นเหตใุหม้องเห็นไกลไดต้ลอด ๑ โยชนโ์ดยรอบ ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

  [๔๐] ตัง้แตป่ระสตูพิระวปัิสสรีาชกมุาร ทรงเพง่ดไูมก่ะพรบิพระเนตร 

พวกเทวดาชัน้ดาวดงึสแ์ลดไูมก่ะพรบิตา ฉันใด พระวปัิสสรีาชกมุาร ทรงเพง่ดไูม ่

กะพรบิพระเนตร ฉันนัน้เหมอืนกัน จงึเกดิมพีระสมญาวา่ ‘วปัิสส ีวปัิสส‘ี’ 

  [๔๑] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาประทับในศาลตัดสนิคด ีทรงใหพ้ระวปัิสสรีาช- 

กมุารประทับบนพระเพลา ขณะทรงพจิารณาคด ีนัยวา่ พระวปัิสสรีาชกมุารประทับ 

น่ังบนพระเพลาของพระชนกในศาลตัดสนิคดนัีน้ ทรงวนิจิฉัยใหค้ดดี าเนนิไปดว้ยพระญาณ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนชรา 

เพราะค าเลา่ลอืวา่ ‘พระราชกมุารวนิจิฉัยใหค้ดดี าเนนิไปดว้ยพระญาณ’ มปีรมิาณ 

มากขึน้ จงึเกดิมพีระสมญาวา่ ‘วปัิสส ีวปัิสส’ี 

  [๔๒] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาโปรดใหส้รา้งปราสาท ๓ หลัง ส าหรับพระ 

วปัิสสรีาชกมุาร หลังหนึง่ส าหรับประทับในฤดฝูน หลังหนึง่ส าหรับประทับใน 

ฤดหูนาว หลังหนึง่ส าหรับประทับในฤดรูอ้น โปรดใหบ้ ารงุพระราชกมุารดว้ย 

กามคณุ ๕ พระวปัิสสรีาชกมุารทรงไดรั้บการบ ารงุบ าเรอดว้ยดนตรทีีไ่มป่ะปนดว้ย 

บรุษุในปราสาทส าหรับประทับในฤดฝูน ไมไ่ดเ้สด็จลงมาชัน้ลา่งปราสาทตลอด ๔ เดอืน 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

เทวทตู ๔ 

คนชรา 

  [๔๓] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เวลาลว่งไปหลายปีหลายรอ้ยปีหลายพันปี พระ 

วปัิสสรีาชกมุารรับสัง่เรยีกนายสารถมีาตรัสวา่ ‘สหายสารถ ีเธอจงเทยีมยานพาหนะ 

คันงาม ๆ เราจะไปอทุยานชมภมูปิระเทศทีส่วยงาม’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ กราบทลูวา่ 

‘ขอเดชะ ขา้พระองคเ์ทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ ไวแ้ลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนด 

เวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

  พระวปัิสสรีาชกมุารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอทุยาน พรอ้มดว้ย 

ยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จอกีหลายคัน 

  [๔๔] ขณะทีเ่สด็จประพาสอทุยาน พระวปัิสสรีาชกมุารไดท้อดพระเนตรเห็น 

ชายชราผูม้ซี ีโ่ครงคดเหมอืนกลอนประต ูหลังงองุม้ เดนิถอืไมเ้ทา้งก ๆ เงิน่ ๆ 

กระสบักระสา่ย หมดความหนุ่มแน่น จงึตรัสถามนายสารถวีา่ ‘สหายสารถ ี

ชายคนนีถ้กูใครท าอะไรให ้เสน้ผมและรา่งกายของเขาจงึไมเ่หมอืนของคนอืน่ ๆ’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนชรา 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนชรา’ 

  ‘ท าไม เขาจงึชือ่วา่คนชรา’ 

  ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนชรา เพราะเวลานีเ้ขาจะมชีวีติอยูอ่กีไมน่าน พระเจา้ขา้’ 

  ‘ถงึเราเองก็จะตอ้งแกเ่ฒา่เป็นธรรมดา หนไีมพ่น้กระนัน้หรอื’ 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งแกเ่ฒา่เป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ี

  พระวปัิสสรีาชกมุารเสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ี

ทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็ม ี

ความแก’่ 

  [๔๕] ตอ่มา พระเจา้พันธมุารับสัง่ใหเ้รยีกนายสารถมีาแลว้ตรัสถามวา่ 

‘พอ่สารถคีนด ีราชกมุารยนิดใีนอทุยานหรอืไม ่พอใจในอทุยานหรอืไม’่ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ พระราชกมุารไมท่รงยนิดใีนพระอทุยาน ไมท่รง 

พอพระทัยในพระอทุยาน’ 

  ทา้วเธอตรัสถามวา่ ‘ขณะเทีย่วชมอทุยาน ราชกมุารพบเห็นอะไรหรอื’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขณะทีเ่สด็จประพาสพระอทุยาน พระราชกมุารไดท้อด 

พระเนตรเห็นชายชรา ผูม้ซี ีโ่ครงคดเหมอืนกลอนประต ูหลังงองุม้ เดนิถอืไมเ้ทา้ 

งก ๆ เงิน่ ๆ กระสบักระสา่ย หมดความหนุ่มแน่น จงึตรัสถามขา้พระองคว์า่ 

‘สหายสารถ ีชายคนนีถ้กูใครท าอะไรให ้เสน้ผมและรา่งกายของเขาจงึไมเ่หมอืนของ 

คนอืน่ๆ’ 

  ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนชรา’ 

  ‘ท าไม เขาจงึชือ่วา่คนชรา’ 

  ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนชรา เพราะเวลานีเ้ขาจะมชีวีติอยูอ่กีไมน่าน พระเจา้ขา้’ 

‘ถงึเราเองก็จะตอ้งแกเ่ฒา่เป็นธรรมดา หนไีมพ่น้กระนัน้หรอื’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนเจ็บ 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งแกเ่ฒา่เป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  ขา้พระองคท์ลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ีพระราชกมุาร 

เสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ีทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ 

ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็มคีวามแก’่ พระเจา้ขา้ 

คนเจ็บ 

  [๔๖] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาทรงพระด ารวิา่ ‘ขออยา่ใหว้ปัิสสกีมุารไมย่อม 

ครองราชยเ์ลย อยา่ไดอ้อกจากวงับวชเป็นบรรพชติเลย ค าท านายของพราหมณ์ 

โหราจารยอ์ยา่ไดเ้ป็นจรงิเลย’ จงึรับสัง่ใหบ้ ารงุบ าเรอพระวปัิสสรีาชกมุารดว้ย 

กามคณุ ๕ มากขึน้กวา่เดมิ เพือ่วา่พระวปัิสสรีาชกมุารจะอยูค่รองราชย ์จะไม ่

เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ และค าท านายของพราหมณ์โหราจารย ์

จะผดิพลาด 

  พระวปัิสสรีาชกมุารทรงเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ 

ในพระราชฐานนัน้ เมือ่เวลาลว่งไปอกีหลายปีหลายรอ้ยปีหลายพันปี พระวปัิสส-ี 

ราชกมุารรับสัง่เรยีกนายสารถมีาตรัสวา่ ‘สหายสารถ ีเธอจงเทยีมยานพาหนะ 

คันงาม ๆ เราจะไปอทุยานชมภมูปิระเทศทีส่วยงาม’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ กราบทลูวา่ 

‘ขอเดชะ ขา้พระองคเ์ทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ ไวแ้ลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนด 

เวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ พระวปัิสสรีาชกมุารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จ 

ประพาสอทุยาน พรอ้มดว้ยยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จอกีหลายคัน 

  [๔๗] เมือ่เสด็จประพาสอทุยานอกี พระวปัิสสรีาชกมุารไดท้อดพระเนตร 

เห็นคนเจ็บทนทกุข ์ป่วยหนัก นอนทรุนทรุายจมกองอจุจาระปัสสาวะของตน 

คนอืน่ตอ้งชว่ยกันพยงุใหก้นิอาหาร จงึตรัสถามนายสารถวีา่ ‘สหายสารถ ีชายคนนีถ้กู 

ใครท าอะไรให ้นัยนต์าทัง้คูแ่ละศรีษะของเขาจงึไมเ่หมอืนของคนอืน่ ๆ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนเจ็บ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนเจ็บ’ 

  ‘ท าไม เขาจงึชือ่วา่คนเจ็บ’ 

  ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนเจ็บ เพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนัน้ไดอ้ยา่งยากเย็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘ถงึเราเองก็จะตอ้งเจ็บป่วยเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้กระนัน้หรอื’ 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งเจ็บป่วยเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ี

  พระวปัิสสรีาชกมุารเสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ี

ทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็มคีวามแก ่

ความเจ็บ’ 

  [๔๘] ตอ่มา พระเจา้พันธมุารับสัง่ใหเ้รยีกนายสารถมีาแลว้ ตรัสถามวา่ 

‘พอ่สารถคีนด ีราชกมุารยนิดใีนอทุยานหรอืไม ่พอใจในอทุยานหรอืไม่’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ พระราชกมุารไมท่รงยนิดใีนพระอทุยาน ไมท่รง 

พอพระทัยในพระอทุยาน’ 

  ทา้วเธอตรัสถามวา่ ‘ขณะเทีย่วชมอทุยาน ราชกมุารพบเห็นอะไรหรอื’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขณะทีเ่สด็จประพาสพระอทุยาน พระราชกมุารไดท้อด 

พระเนตรเห็นคนเจ็บทนทกุข ์ป่วยหนัก นอนทรุนทรุายจมกองอจุจาระปัสสาวะ 

ของตนคนอืน่ตอ้งชว่ยกันพยงุใหก้นิอาหาร จงึตรัสถามขา้พระองคว์า่ ‘สหายสารถ ี

ชายคนนีถ้กูใครท าอะไรให ้นัยนต์าทัง้คูแ่ละศรีษะของเขาจงึไมเ่หมอืนของคนอืน่ ๆ’ 

  ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนเจ็บ’ 

  ‘ท าไม เขาจงึชือ่วา่คนเจ็บ’ 

  ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนเจ็บ เพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนัน้ไดอ้ยา่งยากเย็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘ถงึเราเองก็จะตอ้งป่วยเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้กระนัน้หรอื’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนตาย 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งเจ็บป่วยเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  ขา้พระองคท์ลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ีพระราชกมุาร 

เสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ีทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ 

ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็มคีวามแก ่ความเจ็บ’ พระเจา้ขา้’ 

คนตาย 

  [๔๙] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาทรงพระด ารวิา่ ‘ขออยา่ใหว้ปัิสสกีมุารไมย่อม 

ครองราชยเ์ลย อยา่ไดอ้อกจากวงับวชเป็นบรรพชติเลย ค าท านายของพราหมณ์ 

โหราจารยอ์ยา่ไดเ้ป็นจรงิเลย’ จงึรับสัง่ใหบ้ ารงุบ าเรอพระวปัิสสรีาชกมุารดว้ย 

กามคณุ ๕ มากขึน้กวา่เดมิ เพือ่วา่พระวปัิสสรีาชกมุารจะอยูค่รองราชย ์จะไม ่

เสด็จออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ และค าท านายของพราหมณ์โหราจารย ์

จะผดิพลาด 

  พระราชกมุารทรงเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ ใน 

พระราชฐานนัน้ เมือ่เวลาลว่งไปหลายปีหลายรอ้ยปีหลายพันปี พระวปัิสสรีาชกมุาร 

รับสัง่เรยีกนายสารถมีาตรัสวา่ ‘สหายสารถ ีเธอจงเทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ 

เราจะไปอทุยานชมภมูปิระเทศทีส่วยงาม’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ กราบทลูวา่ 

‘ขอเดชะ ขา้พระองคเ์ทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ ไวแ้ลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนด 

เวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ พระราชกมุารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาส 

อทุยาน พรอ้มดว้ยยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จอกีหลายคัน 

  [๕๐] เมือ่พระวปัิสสรีาชกมุารเสด็จประพาสอทุยานอกี ไดท้อดพระเนตรเห็น 

หมูช่นประชมุกันและก าลงัประดับคานหามดว้ยผา้หลากส ีจงึตรัสถามนายสารถวีา่ 

‘สหายสารถ ีหมูช่นประชมุกันและประดับคานหามดว้ยผา้หลากสไีวท้ าไม’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนตาย 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนตาย’ 

  พระวปัิสสรีาชกมุารรับสัง่วา่ ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ เธอจงขบัรถไปทาง 

คนตายนัน้’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถไปทางคนตายนัน้ 

  พระราชกมุารทอดพระเนตรคนตาย จงึตรัสถามนายสารถวีา่ ‘ท าไม เขาจงึ 

ชือ่วา่คนตาย’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนตาย เพราะเวลานีม้ารดาบดิาหรอื 

ญาตสิาโลหติอืน่ ๆ จะไมไ่ดพ้บเห็นเขาอกี ตัวเขาก็จะไมไ่ดพ้บเห็นมารดาบดิาหรอื 

ญาตสิาโลหติอืน่ ๆ อกี พระเจา้ขา้’ 

  ‘ถงึเราเองก็จะตอ้งตายเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระมารดา พระบดิา หรอืพระ 

ประยรูญาตอิืน่ ๆ จะไมไ่ดพ้บเห็นเรา แมเ้ราก็จะไมไ่ดพ้บเห็นพระมารดา พระบดิา 

หรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ กระนัน้หรอื’ 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งตายเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้ 

พระเจา้แผน่ดนิ พระราชนิ ีหรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ จะไมท่รงพบเห็นพระองค ์

แมพ้ระองคก็์จะไมท่รงพบเห็นพระเจา้แผน่ดนิ พระราชนิ ีหรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ี

  พระวปัิสสรีาชกมุารเสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ี

ทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็ม ี

ความแก ่ความเจ็บ ความตาย’ 

  [๕๑] ตอ่มา พระเจา้พันธมุารับสัง่ใหเ้รยีกนายสารถมีาแลว้ตรัสถามวา่ 

‘พอ่สารถคีนด ีราชกมุารยนิดใีนอทุยานหรอืไม ่พอใจในอทุยานหรอืไม่’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ พระราชกมุารไมท่รงยนิดใีนพระอทุยาน 

ไมท่รงพอพระทัยในพระอทุยานครัง้นีเ้ลย’ 

  ทา้วเธอตรัสถามวา่ ‘ขณะทีเ่ทีย่วชมอทุยาน ราชกมุารพบเห็นอะไรหรอื’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คนตาย 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขณะทีเ่สด็จประพาสพระอทุยาน พระราชกมุาร ไดท้อด 

พระเนตรเห็นหมูช่นประชมุกันและก าลังประดับคานหามดว้ยผา้หลากส ีจงึตรัสถาม 

ขา้พระองคว์า่ ‘สหายสารถ ีหมูช่นประชมุกันและก าลังประดับคานหามดว้ยผา้ 

หลากสไีวท้ าไม’ 

  ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่คนตาย’ 

  พระราชกมุารรับสัง่วา่ ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ เธอจงขบัรถไปทางคนตายนัน้’ 

  ขา้พระองคท์ลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถไปทางคนตายนัน้ 

  พระราชกมุารทอดพระเนตรคนตาย จงึตรัสถามขา้พระองคว์า่ ‘ท าไม เขาจงึ 

ชือ่วา่คนตาย’ 

  ขา้พระองคท์ลูตอบวา่ ‘ผูน้ีช้ ือ่วา่คนตาย เพราะเวลานีม้ารดาบดิาหรอื 

ญาตสิาโลหติอืน่ ๆ จะไมไ่ดพ้บเห็นเขาอกี ตัวเขาก็จะไมไ่ดพ้บเห็นมารดาบดิาหรอื 

ญาตสิาโลหติอืน่ ๆ อกี พระเจา้ขา้’ 

  ‘ถงึเราเองก็จะตอ้งตายเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระมารดา พระบดิา หรอื 

พระประยรูญาตอิืน่ ๆ จะไมไ่ดพ้บเห็นเรา แมเ้ราก็จะไมไ่ดพ้บเห็นพระมารดา 

พระบดิา หรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ กระนัน้หรอื’ 

  ‘ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งตายเป็นธรรมดา หนไีมพ่น้ พระเจา้ขา้ 

พระเจา้แผน่ดนิ พระราชนิ ีหรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ จะไมท่รงพบเห็นพระองค ์

แมพ้ระองคก็์จะไมท่รงพบเห็นพระเจา้แผน่ดนิ พระราชนิ ีหรอืพระประยรูญาตอิืน่ ๆ’ 

  ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ วันนีช้มอทุยานพอแลว้ เธอจงขบัรถกลับเขา้เมอืงเถดิ’ 

  ขา้พระองคท์ลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ีพระราชกมุาร 

เสด็จถงึพระราชฐานชัน้ใน ทรงมทีกุข ์มพีระทัยไมย่นิด ีทรงพระด ารวิา่ ‘ขึน้ชือ่วา่ 

ความเกดิชา่งน่ารังเกยีจนัก เพราะเมือ่มคีวามเกดิก็มคีวามแก ่ความเจ็บ ความตาย’ 

พระเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

บรรพชติ 

 

บรรพชติ 

  [๕๒] ตอ่มา พระเจา้พันธมุาทรงพระด ารวิา่ ‘ขออยา่ใหว้ปัิสสกีมุารไมย่อม 

ครองราชยเ์ลย อยา่ไดอ้อกจากวงับวชเป็นบรรพชติเลย ค าท านายของพราหมณ์ 

โหราจารยอ์ยา่ไดเ้ป็นจรงิเลย’ จงึรับสัง่ใหบ้ ารงุบ าเรอพระวปัิสสรีาชกมุารดว้ย 

กามคณุ ๕ มากขึน้กวา่เดมิ เพือ่วา่พระวปัิสสรีาชกมุารจะอยูค่รองราชย ์จะไมเ่สด็จ 

ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ และค าท านายของพราหมณ์โหราจารยจ์ะ 

ผดิพลาด 

  พระวปัิสสรีาชกมุารทรงเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ 

ในพระราชฐานนัน้ เมือ่เวลาลว่งไปอกีหลายปีหลายรอ้ยปีหลายพันปี พระวปัิสสรีาช- 

กมุารรับสัง่เรยีกนายสารถมีาตรัสวา่ ‘สหายสารถ ีเธอจงเทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ 

เราจะไปอทุยานชมภมูปิระเทศทีส่วยงาม’ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ กราบทลูวา่ 

‘ขอเดชะ ขา้พระองคเ์ทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ ไวแ้ลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนด 

เวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ พระวปัิสสรีาชกมุารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จ 

ประพาสอทุยานพรอ้มดว้ยยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จอกีหลายคัน 

  [๕๓] พระวปัิสสรีาชกมุารเสด็จประพาสอทุยานอกี ไดท้อดพระเนตรเห็น 

บรุษุศรีษะโลน้นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์จงึตรัสถามนายสารถวีา่ ‘สหายสารถ ีชายคนนี ้

ถกูใครท าอะไรให ้ทัง้ศรีษะและเครือ่งนุ่งหม่ของเขาจงึไมเ่หมอืนของคนอืน่ ๆ’ 

  นายสารถทีลูตอบวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีช้ ือ่วา่บรรพชติ’ 

  ‘ท าไม เขาจงึชือ่วา่บรรพชติ’ 

  ‘ผูนั้น้ชือ่วา่บรรพชติ เพราะการประพฤตธิรรมเป็นความด ีการประพฤต ิ

สม า่เสมอเป็นความด ีการท ากศุลเป็นความด ีการท าบญุเป็นความด ีการไม่ 

เบยีดเบยีนเป็นความด ีและการอนุเคราะหห์มูส่ตัวเ์ป็นความด ีพระเจา้ขา้’ 

  ‘บรรพชตินีด้แีท ้เพราะการประพฤตธิรรมเป็นความด ีการประพฤตสิม า่เสมอ 

เป็นความด ีการท ากศุลเป็นความด ีการท าบญุเป็นความด ีการไมเ่บยีดเบยีนเป็น 

ความด ีและการอนุเคราะหห์มูส่ตัวเ์ป็นความด ีถา้เชน่นัน้ เธอจงขบัรถไปทาง 

บรรพชตินัน้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

มหาชนออกบวชตามเสด็จ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถไปทางบรรพชตินัน้ 

  ครัน้แลว้ พระราชกมุารไดต้รัสถามบรรพชติวา่ ‘สหาย ทา่นท าอะไร ศรีษะ 

และเครือ่งนุ่งหม่ของทา่นจงึไมเ่หมอืนของคนอืน่ ๆ’ 

  บรรพชตินัน้ทลูตอบวา่ ‘ขอถวายพระพร อาตมภาพชือ่วา่บรรพชติ’ 

  ‘ทา่นชือ่วา่บรรพชติหรอื’ 

  ‘ขอถวายพระพร อาตมภาพชือ่วา่บรรพชติ เพราะการประพฤตธิรรมเป็น 

ความด ีการประพฤตสิม า่เสมอเป็นความด ีการท ากศุลเป็นความด ีการท าบญุ 

เป็นความด ีการไมเ่บยีดเบยีนเป็นความด ีและการอนุเคราะหห์มูส่ตัวเ์ป็นความด’ี 

พระโพธสิตัวเ์สด็จออกผนวช 

  [๕๔] ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ พระวปัิสสรีาชกมุารรับสัง่เรยีกนายสารถ ี

มาตรัสวา่ ‘สหายสารถ ีถา้เชน่นัน้ เธอจงน ารถกลับเขา้เมอืง เราจักโกนผมและ 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากวงับวชเป็นบรรพชติในอทุยานนี’้ 

  นายสารถทีลูรับพระบัญชาแลว้ขบัราชรถกลับเขา้เมอืงทันท ีสว่นพระวปัิสส ี

ราชกมุารทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออกจาก 

พระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติทีอ่ทุยานนัน้น่ันเอง 

มหาชนออกบวชตามเสด็จ 

  [๕๕] มหาชนในกรงุพันธมุดปีระมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดท้ราบขา่ววา่ 

พระวปัิสสรีาชกมุารทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จ 

ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ จงึคดิวา่ ‘พระธรรมวนัิยและการบรรพชาที ่

พระวปัิสสรีาชกมุารไดป้ลงพระเกศาและพระมสัส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จ 

ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชตินัน้ คงจะไมต่ า่ทราม คนระดับพระวปัิสส ี

ราชกมุาร ยังทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ุทรงครองผา้กาสาวพัสตรเ์สด็จออก 

จากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติได ้ท าไมพวกเราจักบวชบา้งไมไ่ดเ้ลา่’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระโพธสิตัวต์รัสรู ้

  มหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดพ้ากันโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติตามเสด็จพระวปัิสสโีพธสิตัว ์พระวปัิสส-ี 

โพธสิตัว ์ทรงมบีรษัิทนัน้แวดลอ้ม เสด็จจารกิไปในหมูบ่า้น นคิม ชนบท(แควน้) 

และราชธานทัีง้หลาย 

  [๕๖] ตอ่มา พระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระทับหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด๑ ทรงม ี

พระร าพงึอยา่งนีว้า่ ‘การทีเ่ราอยูค่ลกุคลดีว้ยหมูค่ณะอยา่งนีห้าเป็นการสมควรไม่ 

ทางทีด่ ีเราควรหลกีออกจากหมูอ่ยูเ่พยีงล าพัง’ ตอ่มา พระวปัิสสโีพธสิตัวเ์สด็จ 

หลกีออกจากหมูป่ระทับอยูผู่เ้ดยีว บรรพชติ ๘๔,๐๐๐ รปู ไดแ้ยกไปทางหนึง่ 

พระวปัิสสโีพธสิตัวก็์เสด็จไปอกีทางหนึง่ 

พระโพธสิตัวต์รสัรู ้๒ 

  [๕๗] ตอ่มา พระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระทับหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ทรงมพีระร าพงึ 

อยา่งนีว้า่ ‘สตัวโ์ลกนีถ้งึความคับแคน้ จงึเกดิ แก ่ตาย จตุแิละอบุตั ิก็บคุคลผูไ้มรู่ ้ 

อบุายสลัดออกจากทกุข ์คอื ชรา(ความแก)่มรณะ(ความตาย)นี ้เมือ่ไร จงึจะพน้จาก 

ทกุขค์อืชรามรณะนีไ้ด’้ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชรามรณะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ชรามรณะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ชาต(ิความเกดิ)ม ีชรามรณะจงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ภพ(ความม ี

ความเป็น)ม ีชาตจิงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่งดั หมายถงึกายวเิวก หลกีเรน้ หมายถงึจติตวเิวก (ท.ีม.ฏกีา. ๕๗/๕๘) 

๒ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๔/๑๐-๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระโพธสิตัวต์รัสรู ้

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีภพจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่อปุาทาน 

(ความยดึมั่นถอืมั่น)ม ีภพจงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีอปุาทานจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

อปุาทานจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ตัณหา(ความอยาก)ม ีอปุาทานจงึม ีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีตัณหาจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่เวทนา(ความรูส้กึ)ม ีตัณหาจงึม ีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีเวทนาจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

เวทนาจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ผัสสะ(สมัผัส)ม ีเวทนาจงึม ีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีผัสสะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ผัสสะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

สฬายตนะ (อายตนะ ๖)ม ีผัสสะจงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีสฬายตนะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

สฬายตนะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปู(นามธรรมและรปูธรรม)ม ีสฬายตนะจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย 

สฬายตนะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีนามรปูจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

นามรปูจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่วญิญาณ(ความรูแ้จง้อารมณ์)ม ีนามรปูจงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปู 

จงึม’ี 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระโพธสิตัวต์รัสรู ้

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีวญิญาณจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

วญิญาณจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปูม ีวญิญาณจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม‘ี๑ 

  [๕๘] จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘วญิญาณนีย้อ่มหมนุกลับมาจากนามรปู 

เทา่นัน้ ไมเ่ลยไปกวา่นัน้ เพราะความหมนุกลับเพยีงแคน่ี ้สตัวโ์ลกจงึเกดิบา้ง 

แกบ่า้ง ตายบา้ง จตุบิา้ง อบุัตบิา้ง ความเป็นไปนัน้ คอื 

   เพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

   เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

   เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี

   เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี

   เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจงึม ี

   เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี

   เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

   เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

   เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาตจิงึม ี

   เพราะชาตเิป็นปัจจัย  ชรา มรณะ โสกะ(ความโศก) ปรเิทวะ 

       (ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) 

       โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส 

       (ความคับแคน้ใจ) จงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีด ้ดว้ยประการฉะนี้’ 

  [๕๙] ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ 

วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกพ่ระโพธสิตัว์๒ ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คย 

สดับมากอ่นวา่ ‘สมทัุย สมทัุย (ความเกดิ ความเกดิ)’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ความตอนนี ้ใน ส .น.ิ ๑๖/๔/๗ มเีนือ้ความบาลวีา่ สงฺขาเรส ุโข สตวิญฺิญาณ  โหต ิสงฺขาราปจฺจยา 

   วญฺิญาณ  สว่นในทีน่ีม้เีนือ้ความบาลวี่า นามรเูป โข สต ิวญฺิญาณ  โหต ินามรปูปจฺจยา วญฺิญาณ  

   อรรถกถาอธบิายขอ้ความตอนนีไ้วว้า่ ความจรงิน่าจะใชค้ าว่า เมือ่สังขารม ีวญิญาณจงึม ีเมือ่ 

   อวชิชาม ีสังขารจงึม ีแตก่ารรูแ้จง้นี ้ไมต่อ้งอาศัยความสบืตอ่แหง่อวชิชาและสังขารซึง่เป็นอดตีภพ เพราะ 

   มหาบรุษุ (พระโพธสิัตว)์ อยูก่ับเหตกุารณ์ปัจจุบัน (ท.ีม.อ. ๕๗/๕๖, ท.ีม.ฏกีา ๕๗/๖๐) 

๒ ว.ิม. (แปล) ๔/๑๕/๒๒, ส . สฬา. (แปล) ๑๘/๒๗๓/๓๐๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระโพธสิตัวต์รัสรู ้

  [๖๐] จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชรามรณะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

ชรามรณะจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ชาตไิมม่ ีชรามรณะจงึไมม่ ีเพราะชาตดิับ ชรามรณะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ชาตจิงึดับ’ 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ภพไมม่ ี

ชาตจิงึไมม่ ีเพราะภพดับ ชาตจิงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีภพจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ภพจงึดับ’ 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่อปุาทานไมม่ ี

ภพจงึไมม่ ีเพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีอปุาทานจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

อปุาทานจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ตัณหาไมม่ ีอปุาทานจงึไมม่ ีเพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ตัณหา 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

เวทนาไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ีเพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ เวทนา 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

ผัสสะไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีผัสสะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ผัสสะ 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

สฬายตนะไมม่ ีผัสสะจงึไมม่ ีเพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

สฬายตนะจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปูไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ นามรปู 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

วญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระโพธสิตัวต์รัสรู ้

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

วญิญาณจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปูไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดับ วญิญาณจงึดับ’ 

  [๖๑] จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘ทางเพือ่ความตรัสรู ้เราไดบ้รรลแุลว้ คอื 

   เพราะนามรปูดับ วญิญาณจงึดับ 

   เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ 

   เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ 

   เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ 

   เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ 

   เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ 

   เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ 

   เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ 

   เพราะภพดับ  ชาตจิงึดับ 

   เพราะชาตดิับ  ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

      และอปุายาสจงึดับ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีด ้ดว้ยประการฉะนี้’ 

  [๖๒] ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ 

วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกพ่ระวปัิสสโีพธสิตัวใ์นธรรมทัง้หลายทีไ่ม ่

เคยสดับมากอ่นวา่ ‘นโิรธ นโิรธ (ความดับ ความดับ)’ 

  [๖๓] จากนัน้ ทรงพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ อยูว่า่ “รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รูป 

เป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี้ ความดับแหง่ 

เวทนาเป็นอยา่งนี ้สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทา้วมหาพรหมทลูอาราธนาใหท้รงแสดงธรรม 

แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้สังขารเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้

ความดับแหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 

เป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้‘๑ 

  เมือ่ทรงพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอปุาทานขนัธ ์๕ อยู ่

ไมน่านนัก จติก็หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมั่น’ 

ภาณวารที ่๒ จบ 

 

ทา้วมหาพรหมทลูอาราธนาใหท้รงแสดงธรรม๒ 

  [๖๔] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พระวปัิสสพีทุธเจา้มพีระร าพงึดังนีว้า่ ‘ทางทีด่ ี

เราควรแสดงธรรม’ แตท่รงพระด ารวิา่ ‘ธรรมทีเ่ราบรรลแุลว้นี ้ลกึซึง้ เห็นไดย้าก 

รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไมใ่ชว่สิยัตรรกะ ละเอยีด บัณฑติจงึจะรูไ้ด ้ก็แลหมู ่

ประชานี ้เป็นผูร้ืน่รมยใ์นอาลัย๓ ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลัย ส าหรับหมูป่ระชา 

ผูร้ืน่รมยใ์นอาลัย ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลยั ฐานะอันนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้าก 

กลา่วคอื หลักอทัิปปัจจยตา๔ หลักปฏจิจสมปุบาท๕ ถงึแมฐ้านะอันนีก็้เป็นสิง่ทีเ่ห็น 

ไดย้ากนัก กลา่วคอื ความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง ความสลัดอปุธทัิง้ปวง ความสิน้ 

ตัณหา วริาคะ นโิรธ นพิพาน ก็ถา้เราจะพงึแสดงธรรม และผูอ้ ืน่จะไมเ่ขา้ใจซึง้ 

ตอ่เรา ขอ้นัน้ก็จะพงึเป็นความเหน็ดเหนือ่ยเปลา่แกเ่รา จะพงึเป็นความล าบาก 

เปลา่แกเ่รา’ 

  [๖๕] อนึง่เลา่ อนัจฉรยิคาถา(คาถาอันน่าอัศจรรย)์เหลา่นีท้ีไ่มท่รงสดับมา 

กอ่นไดป้รากฏแจม่แจง้แกพ่ระวปัิสสพีทุธเจา้วา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๔๑/๖๙ 

๒ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๗/๑๑-๑๒, ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕ 

๓ อาลยั คอืกามคณุ ๕ ทีส่ัตวพั์วพันยนิดเีพลดิเพลนิ (ว.ิอ. ๓/๗/๑๓) เป็นชือ่เรยีกกเิลส ๒ อยา่งคอืกามคณุ ๕ 

   และตัณหาวจิรติ ๑๐๘ (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗/๑๘๔) 

๔ อทิปัปจัจยตา แปลว่า ความทีส่ ิง่นีอ้าศัยสิง่นีเ้กดิขึน้ หมายถงึสภาวธรรมอันเป็นปัจจัยแหง่ชราและมรณะ 

   เป็นตน้ เป็นชือ่หนึง่ของปฏจิจสมปุบาท (ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒๑/๓๘, ส .น.ิอ. ๒/๒๐/๔๖-๔๗) 

๕ ปฏจิจสมปุบาท หมายถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นปัจจัย และสภาวธรรมทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้อันเป็นกระบวน 

   การทางปัจยภาพ (causality) ซึง่เป็นสภาวะทีด่ ารงอยูอ่ยา่งนัน้ แมว้า่พระตถาคตจะเสด็จอบัุตขิึน้หรอืไม ่

   ก็ตาม เชน่ ชรามรณะม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย (ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒๑/๓๘, ส .น.ิอ. ๒/๒๐/๔๖-๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

อนัจฉรยิคาถา 

 

อนจัฉรยิคาถา 

        บัดนี ้เรายังไมค่วรประกาศธรรม 

    ทีเ่ราไดบ้รรลดุว้ยความล าบาก เพราะธรรมนี้ 

    ไมใ่ชธ่รรมทีผู่ถ้กูราคะและโทสะครอบง าจะรูไ้ดง้า่ย 

    แตเ่ป็นธรรมพาทวนกระแส๑ ละเอยีด ลกึซึง้ 

    รูเ้ห็นไดย้าก ประณีต ผูก้ าหนัดดว้ยราคะ 

    ถกูกองโมหะหุม้หอ่ไว ้จักรูเ้ห็นไมไ่ด ้๒ 

  เมือ่ทรงพจิารณาดังนี ้พระทัยก็นอ้มไปเพือ่จะประทับอยูเ่ฉย มไิดน้อ้มไปเพือ่ 

จะทรงแสดงธรรม 

  [๖๖] ครัง้นัน้ ทา้วมหาพรหมองคห์นึง่ก าหนดรูพ้ระร าพงึของพระวปัิสส ี

พทุธเจา้ดว้ยใจจงึคดิวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ โลกจะฉบิหายหนอ โลกจะพนิาศหนอ 

เพราะพระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงนอ้มพระทัยไปเพือ่จะประทับอยูเ่ฉย มไิดน้อ้มพระทัย 

ไปเพือ่จะทรงแสดงธรรม จงึไดห้ายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักตร ์

ของพระวปัิสสพีทุธเจา้ เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

แลว้จงึหม่ผา้เฉวยีงบา่ คกุเขา่เบือ้งขวาลงบนแผน่ดนิ ประนมมอืไปทางพระวปัิสส ี

พทุธเจา้แลว้ไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรม 

ขอพระสคุตโปรดแสดงธรรมเถดิ ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง๓ 

สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู ่

พระพทุธเจา้ขา้’ 

  [๖๗] เมือ่ทา้วมหาพรหมกราบทลูอาราธนาอยา่งนี ้พระวปัิสสพีทุธเจา้จงึได ้

ตรัสกับทา้วมหาพรหมดังนีว้า่ ‘พรหม แมเ้ราเองก็มคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่เีราควร 

แสดงธรรม’ แตก็่มาคดิวา่ ‘ธรรมทีเ่ราบรรลแุลว้นี ้ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พาทวนกระแส ในทีน่ีห้มายถงึพาเขา้ถงึพระนพิพาน (ว.ิอ. ๓/๗/๑๔) 

๒ ว.ิม. (แปล) ๔/๗/๑๑ 

๓ ผูม้ธีุลใีนดวงตาเบาบาง หมายถงึผูม้ธีุล ีคอื ราคะ โทสะ โมหะ เพยีงเล็กนอ้ยในดวงตาคอืปัญญา (ท.ีม.อ. 

   ๖๖/๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

อนัจฉรยิคาถา 

สงบ ประณีต ไมใ่ชว่สิยัตรรกะ ละเอยีด บัณฑติจงึจะรูไ้ด ้ก็แลหมูป่ระชานี ้เป็นผู ้

รืน่รมยใ์นอาลัย ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลัย ส าหรับหมูป่ระชาผูร้ืน่รมยใ์น 

อาลัย ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลัย ฐานะอันนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้าก กลา่วคอื 

หลักอทัิปปัจจยตา หลักปฏจิจสมปุบาท ถงึแมฐ้านะอันนีก็้เป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้ากนัก 

กลา่วคอื ความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง ความสลัดอปุธทัิง้ปวง ความสิน้ตัณหา 

วริาคะ นโิรธ นพิพาน ก็ถา้เราพงึแสดงธรรม และผูอ้ ืน่จะไมเ่ขา้ใจซึง้ตอ่เรา ขอ้นัน้ 

ก็จะพงึเป็นความเหน็ดเหนือ่ยเปลา่แกเ่รา จะพงึเป็นความล าบากเปลา่แกเ่รา’ 

  อนึง่เลา่ อนัจฉรยิคาถาเหลา่นีท้ีไ่มเ่คยสดับมากอ่นไดป้รากฏแจม่แจง้แกเ่ราวา่ 

        บัดนี ้เรายังไมค่วรประกาศธรรม 

    ทีเ่ราไดบ้รรลดุว้ยความล าบาก เพราะธรรมนี้ 

    ไมใ่ชธ่รรมทีผู่ถ้กูราคะและโทสะครอบง าจะรูไ้ดง้า่ย 

    แตเ่ป็นธรรมพาทวนกระแส๑ ละเอยีด ลกึซึง้ 

    รูเ้ห็นไดย้าก ประณีต ผูก้ าหนัดดว้ยราคะ 

    ถกูกองโมหะหุม้หอ่ไว ้จักรูเ้ห็นไมไ่ด’้ 

  เมือ่เราพจิารณาดังนี ้ใจก็นอ้มไปเพือ่จะอยูเ่ฉย มไิดน้อ้มไปเพือ่จะแสดงธรรม’ 

  [๖๘] แมค้รัง้ที ่๒ ทา้วมหาพรหมไดก้ราบทลูพระวปัิสสพีทุธเจา้ดังนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรม ขอพระสคุตโปรดแสดง 

ธรรมเถดิ ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะ 

ไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้งัมอียู ่พระพทุธเจา้ขา้’ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา้วมหาพรหมไดก้ราบทลูพระวปัิสสพีทุธเจา้ดังนีว้า่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรม ขอพระสคุตโปรดแสดงธรรมเถดิ 

ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม 

เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู ่พระพทุธเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงพจิารณาสตัวโ์ลก 

 

พระวปิสัสพีทุธเจา้ทรงพจิารณาสตัวโ์ลก 

  [๖๙] ครัง้นัน้ พระวปัิสสพีุทธเจา้ทรงทราบค าอาราธนาของทา้วมหาพรหม 

และทรงอาศัยพระกรณุาในหมูส่ตัว ์ไดท้รงตรวจดโูลกดว้ยพระพทุธจักษุ๑ เมือ่ทรง 

ตรวจโลกดว้ยพระพทุธจักษุไดท้รงเห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง ผูม้ธีลุ ี

ในดวงตามาก ผูม้อีนิทรยีแ์กก่ลา้๒ ผูม้อีนิทรยีอ์อ่น ผูม้อีาการดี๓ ผูม้อีาการทราม 

สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก ควรสัง่สอน ไมค่วรสัง่สอน บางพวกมักเห็น 

ปรโลกและโทษ๔วา่น่ากลัว บางพวกไมเ่ห็นปรโลกและโทษวา่น่ากลัว 

  ในกออบุล ในกอปทมุ หรอืในกอบณุฑรกิ ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ 

บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้าและน ้าหลอ่เลีย้งไว ้ดอกอบุล 

ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า อยูเ่สมอน ้า ดอกอบุล 

ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า อยูพ่น้น ้า ไมแ่ตะน ้า ฉันใด 

  พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดท้รงตรวจดโูลกดว้ยพระพทุธจักษุ ครัน้ทรงตรวจโลกดว้ย 

พระพทุธจักษุไดท้รงเห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง ผูม้ธีลุใีนดวงตามาก 

ผูม้อีนิทรยีแ์กก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธจกัษุ หมายถงึอนิทรยิปโรปรยัิตญิาณ คอืปรชีาหย่ังรูค้วามยิง่และหยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสัตว ์

   ทัง้หลาย คอื รูว้่า สัตวนั์น้ ๆ มศีรัทธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา แคไ่หน เพยีงใด มกีเิลสมาก กเิลสนอ้ย 

   มคีวามพรอ้มทีจ่ะตรัสรูห้รอืไม ่และอาสยานุสยญาณ คอืปรชีาหย่ังรูอ้ัธยาศัย ความมุง่หมาย สภาพจติ 

   ทีน่อนอยู ่(ข.ุป. (แปล) ๓๑/๑๑๑/๑๗๒-๑๗๓, ท.ีม.อ. ๖๙/๖๔) 

๒ มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ หมายถงึมอีนิทรยี ์๕ บรบิรูณ์ คอื (๑) สัทธา (ความเชือ่) (๒) วริยิะ (ความเพยีร) 

   (๓) สต ิ(ความระลกึได)้ (๔) สมาธ ิ(ความตัง้จติมั่น) (๕) ปัญญา (ความรูท้ั่ว) (ท.ีม.อ. ๖๙/๖๔) 

๓ มอีาการด ีหมายถงึมคีวามโนม้เอยีงไปในทางด ีเชน่ มศีรัทธา เป็นตน้ สว่นอาการทรามมลัีกษณะตรงขา้ม 

   (ท.ีม.อ. ๖๙/๖๔) 

๔ โทษ ในทีน่ี ้ไดแ้ก ่กเิลส ทจุรติ อภสิังขาร และกรรมน าไปเกดิในภพ (ท.ีม.อ. ๖๙/๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

พระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงพจิารณาสตัวโ์ลก 

สอนใหรู้ไ้ดย้าก ควรสัง่สอน ไมค่วรสัง่สอน บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่น่ากลัว 

บางพวกไมเ่ห็นปรโลกและโทษวา่น่ากลัว๑ ฉันนัน้ 

  [๗๐] ครัง้นัน้ ทา้วมหาพรหมทราบพระร าพงึของพระวปัิสสพีทุธเจา้ดว้ยใจ 

จงึไดก้ราบทลูดว้ยคาถาทัง้หลายวา่ 

       ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้พีระปัญญาด ีมพีระสมันตจักขุ๒ 

   บรุษุผูย้นืบนยอดภเูขาศลิาลว้น 

   พงึเห็นหมูช่นไดโ้ดยรอบ แมฉั้นใด 

   พระองคผ์ูห้มดความโศกแลว้ 

   โปรดเสด็จขึน้สูป่ราสาทคอืธรรม๓ 

   จักไดเ้ห็นหมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศก 

   และถกูชาตชิราครอบง า ไดช้ดัเจน ฉันนัน้๔ 

       ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้คีวามเพยีร 

   ผูช้นะสงคราม๕ ผูน้ าหมู่๖ ผูไ้มม่หีนี้๗ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นอกจากบัวจมอยูใ่ตน้ ้า บัวอยูเ่สมอน ้า บัวพน้น ้า ๓ เหลา่นี้ อรรถกถาไดก้ลา่วถงึบัวเหลา่ที ่๔ คอืบัวทีม่ ี

   โรคยังไมพ่น้น ้า เป็นอาหารของปลาและเตา่ ซึง่มไิดย้กขึน้สูบ่าล ีแลว้แบง่บคุคลเป็น ๔ เหลา่ (ตามทีป่รากฏใน 

   องฺ.จตกฺุก. (แปล) (๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗) คอื (๑) อคุฆฏติัญญ ู

   (๒) วปิจติัญญ ู(๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ แลว้เปรยีบอคุฆฏติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวพน้น ้า ทีพ่อตอ้งแสง 

   อาทติยแ์ลว้ก็บานในวันนี ้เปรยีบวปิจติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวอยูเ่สมอน ้าทีจ่ะบานในวันรุง่ขึน้ เปรยีบเนยยะ 

   เป็นเหมอืนบัวจมอยูใ่นน ้าทีจ่ะขึน้มาบานในวันที ่๓ สว่นปทปรมะ เปรยีบเหมอืนบัวทีม่โีรค ยังไมพ่น้น ้า 

   ไมม่โีอกาสขึน้มาบาน เป็นอาหารของปลาและเตา่ 

   พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดหูมืน่โลกธาตอุันเป็นเหมอืนกออบุลเป็นตน้ ไดท้รงเห็นโดยอาการทัง้ปวงว่า 

   หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนดวงตาเบาบาง มปีระมาณเทา่นี ้หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนดวงตามากมปีระมาณเทา่นี้ และใน 

   หมูป่ระชาทัง้ ๒ นัน้ อคุฆฏติัญญบูคุคลมปีระมาณเทา่นี้ (ท.ีม.อ. ๖๙/๖๕, สารตฺถ. ฏกีา ๓/๙/๑๙๒-๑๙๓) 

๒ พระสมนัตจกัข ุหมายถงึพระสัพพัญญตุญาณ (ปรชีาหย่ังรูส้ ิง่ทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี ปัจจุบัน และอนาคต) 

   (ท.ีม.อ. ๗๐/๖๖) 

๓ ปราสาทคอืธรรม ในทีน่ีห้มายถงึปัญญา หรอืโลกตุตรธรรม (ท.ีม.อ. ๗๐/๖๖, ท.ีม.ฏกีา. ๗๐/๘๐) 

๔ ด ูข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐ 

๕ ชนะสงคราม หมายถงึชนะเทวปตุตมาร (มารคอืเทพบตุร) มัจจุมาร (มารคอืความตาย) และกเิลสมาร 

   (มารคอืกเิลส) ไดแ้ลว้ (ท.ีม.อ. ๗๐/๖๗) 

๖ ผูน้ าหมู ่หมายถงึสามารถน าเวไนยสัตวข์า้มทางกันดารคอืชาตเิป็นตน้ได ้(ท.ีม.อ. ๗๐/๖๗) 

๗ หนี ้ในทีน่ีห้มายถงึกามฉันทะ (ความพอใจในกาม) (ท.ีม.อ. ๗๐/๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คูพ่ระอคัรสาวก 

   ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้ เสด็จจารกิไปในโลก 

   ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอพระองคโ์ปรดแสดงธรรมเถดิ 

   เพราะผูรู้ท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู่๑’ 

  [๗๑] เมือ่ทา้วมหาพรหมกราบทลูอยา่งนี ้พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดต้รัสกับ 

ทา้วมหาพรหมนัน้ดว้ยพระคาถาวา่ 

       “สตัวทั์ง้หลายเหลา่ใดจะฟัง 

   จงปลอ่ยศรัทธามาเถดิ 

   เราไดเ้ปิดประตแูหง่อมตะ๒ 

   แกส่ตัวทั์ง้หลายเหลา่นัน้แลว้ 

   ทา่นพรหม เพราะเราส าคัญวา่จะล าบาก 

   จงึมไิดแ้สดงธรรมทีป่ระณีตคลอ่งแคลว่ในหมูม่นุษย ์

  ขณะนัน้ ทา้วมหาพรหมไดท้ราบวา่ ‘พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดท้รงประทานโอกาส 

เพือ่จะทรงแสดงธรรมแลว้’ จงึถวายอภวิาทกระท าประทักษิณแลว้หายไป ณ ทีนั่น้เอง 

คูพ่ระอคัรสาวก 

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย ตอ่มา พระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงพระด ารวิา่ ‘เราจะพงึ 

แสดงธรรมแกใ่ครกอ่น ใครจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ แลว้ทรงพระด ารติอ่ไปวา่ 

‘พระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ อาศัยอยูใ่นกรงุพันธมุด ี

ราชธาน ีเป็นคนเฉลยีวฉลาด หลักแหลม มธีลุใีนดวงตาเบาบางมานาน ทางทีด่ ี

เราพงึแสดงธรรมแกเ่ธอทัง้สองกอ่น เธอทัง้สองจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

  [๗๓] พระวปัิสสพีทุธเจา้ ทรงหายไปจากควงตน้โพธิม์าปรากฏทีเ่ขมมฤคทายวนั 

ในกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

ไดรั้บสัง่เรยีกคนเฝ้าสวนมาตรัสวา่ ‘มานีเ่ถดิ นายทายบาล เธอจงเขา้ไปยังกรุง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖-๓๐๗, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๗๒/๒๓๒ 

๒ ประตแูหง่อมตะ หมายถงึอรยิมรรคทีเ่ป็นทางแหง่อมตะคอืพระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๗๑/๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คูพ่ระอคัรสาวก 

พันธมุดรีาชธาน ีบอกราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะวา่ 

‘พระวปัิสสพีทุธเจา้เสด็จถงึกรงุพันธมุดรีาชธาน ีประทับอยูท่ีเ่ขมมฤคทายวนั 

มพีระประสงคจ์ะพบทา่นทัง้สอง’ 

  นายทายบาลทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีกราบทลู 

แกพ่ระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบอกบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะดังนีว้า่ ‘พระวปัิสส ี

พทุธเจา้เสด็จถงึกรงุพันธมุดรีาชธาน ีประทับอยูท่ีเ่ขมมฤคทายวนั มพีระประสงค ์

จะพบทา่นทัง้สอง’ 

  [๗๔] พระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ สัง่ใหบ้รุษุ 

เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ แลว้ขึน้ยานพาหนะคันงามออกจากกรงุพันธมุดรีาชธานี 

พรอ้มกับยานพาหนะคันงาม ๆ ตดิตามอกีหลายคัน ขบัตรงไปยังเขมมฤคทายวนั 

จนสดุทางทีย่านพาหนะจะเขา้ไปได ้แลว้ลงจากยานเดนิตรงเขา้ไปเฝ้าพระวปัิสส ี

พทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  [๗๕] พระวปัิสสพีทุธเจา้ตรัสอนุปพุพกิถา๑แกพ่ระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะ 

และบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะเหลา่นัน้ คอื ทรงประกาศ 

     ๑. ทานกถา (เรือ่งทาน) 

     ๒. สลีกถา (เรือ่งศลี) 

     ๓. สคัคกถา (เรือ่งสวรรค)์ 

     ๔. กามาทนีวกถา (เรือ่งโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองแหง่กาม)๒ 

     ๕. เนกขมัมานสิงัสกถา (เรือ่งอานสิงสแ์หง่การออกจากกาม) 

  เมือ่ทรงทราบวา่ พระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะมจีติ 

ควรบรรลธุรรม ออ่น ปราศจากนวิรณ์ เบกิบาน ผอ่งใส จงึทรงประกาศสามกุกังสกิ- 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนปุพุพกิถา หมายถงึธรรมเทศนาทีแ่สดงเนือ้ความลุม่ลกึลงไปโดยล าดับ เพือ่ขัดเกลาอัธยาศัยของผูฟั้ง 

   ใหป้ระณีตขึน้ไปเป็นชัน้ ๆ จนพรอ้มทีจ่ะท าความเขา้ใจในธรรมสว่นปรมัตถ ์(ท.ีส.ีอ. ๒๙๘/๒๕๐) 

๒ แปลมาจากค าวา่ กามาน  อาทนีว  โอการ  ส กเิลส  

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

คูพ่ระอคัรสาวก 

ธรรมเทศนา๑ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค ธรรมจักษุ 

ปราศจากธลุ ีปราศจากมลทนิไดเ้กดิขึน้แกพ่ระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุร 

ปโุรหติชือ่ตสิสะ ณ อาสนะนัน้แลวา่ ‘สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา 

สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา‘เหมอืนผา้ขาวสะอาด ปราศจากมลทนิ 

ควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

  [๗๖] พระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะเห็นธรรมแลว้ 

บรรลธุรรมแลว้ รูธ้รรมแลว้ หยั่งลงสูธ่รรมแลว้ หมดความสงสยัแลว้ปราศจาก 

ความแคลงใจ ถงึความเป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่๒ ในค าสอนของพระศาสดา 

ไดก้ราบทลูพระวปัิสสพีทุธเจา้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้ ี

พระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ 

เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตาม 

ประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคทั์ง้สองนีข้อถงึพระ 

ผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมเป็นสรณะ และพงึไดก้ารบรรพชาพงึไดก้ารอปุสมบท 

ในส านักของพระผูม้พีระภาค’ 

  [๗๗] พระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ ไดก้ารบรรพชา 

ไดก้ารอปุสมบทในส านักของพระวปัิสสพีทุธเจา้ พระองคท์รงชีแ้จงใหภ้กิษุเหลา่นัน้ 

เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทรงประกาศโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมอง 

ของสงัขารและอานสิงสใ์นนพิพาน จติของพระราชโอรสพระนามวา่ขณัฑะและบตุร 

ปโุรหติชือ่ตสิสะอันพระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไป 

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ไมน่านนัก ก็หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมั่น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สามกุกงัสกิธรรมเทศนา หมายถงึธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา้ทัง้หลายตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง ทรงเห็น 

   ดว้ยสยัมภญูาณ ไมท่ั่วไปแกผู่อ้ ืน่ คอืมไิดร้ับแนะน าจากผูอ้ืน่ ตรัสรูล้ าพังพระองคเ์องกอ่นใครในโลก 

   (ว.ิอ. ๓/๒๙๓/๑๘๑, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๖/๒๓๗, ท.ีส.ีอ. ๒๙๘/๒๕๐) 

๒ ไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่ หมายถงึไมต่อ้งอาศัยผูอ้ ืน่คอยแนะน าพร ่าสอนในค าสอนของพระศาสนา ไมไ่ดห้มายถงึ 

   วา่ ไมต่อ้งเชือ่ใคร (อปรปฺปจฺจโย =ไมม่ใีครอืน่อกีเป็นปัจจัย) (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๑๘/๒๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

มหาชนออกบวช 

 

มหาชนออกบวช 

  [๗๘] ภกิษุทัง้หลาย มหาชนในกรงุพันธมุดรีาชธานปีระมาณ ๘๔,๐๐๐ คน 

ไดท้ราบขา่ววา่ ‘พระวปัิสสพีทุธเจา้เสด็จถงึกรงุพันธมุด ีประทับอยูท่ีเ่ขมมฤคทายวนั 

พระราชโอรสพระนามวา่ขัณฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ โกนผมและหนวด นุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากพระราชวงัและเรอืนบวชเป็นบรรพชติในส านักพระวปัิสส-ี 

พทุธเจา้’ จงึคดิกันวา่ ‘พระธรรมวนัิยและการบรรพชาทีพ่ระราชโอรสพระนามวา่ 

ขณัฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจาก 

พระราชวงัและเรอืนบวชเป็นบรรพชตินัน้ คงจะไมต่ า่ทราม คนระดับพระราชโอรส 

พระนามวา่ขัณฑะและบตุรปโุรหติชือ่ตสิสะ โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากพระราชวงัและเรอืนบวชเป็นบรรพชติได ้ท าไม พวกเราจักบวชบา้งไมไ่ดเ้ลา่’ 

มหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน จงึชกัชวนกันออกจากกรงุพันธมุดรีาชธาน ีไปยัง 

เขมมฤคทายวนัเขา้ไปเฝ้าพระวปัิสสพีทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร 

  [๗๙] พระวปัิสสพีทุธเจา้ตรัสอนุปพุพกิถาแกช่นเหลา่นัน้ คอื ทรงประกาศ 

   ๑. ทานกถา   ๒. สลีกถา 

   ๓. สคัคกถา   ๔. กามาทนีวกถา 

   ๕. เนกขมัมานสิงัสกถา 

  เมือ่ทรงทราบวา่ชนเหลา่นัน้ มจีติควรบรรล ุออ่น ปราศจากนวิรณ์ เบกิบาน 

ผอ่งใส จงึทรงประกาศสามกุกังสกิธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย คอื ทกุข ์

สมทัุย นโิรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธลุ ีปราศจากมลทนิ ไดเ้กดิขึน้แกช่น 

๘๔,๐๐๐ เหลา่นัน้ ณ ทีน่ั่งนัน้แลวา่ ‘สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา 

สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ เหมอืนผา้ขาวสะอาดปราศจากมลทนิ 

ควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๒๖/๓๒-๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

บรรพชติรุน่แรกทีบ่วชตามเสด็จบรรลธุรรม 

  [๘๐] ชนเหลา่นัน้เห็นธรรมแลว้ บรรลธุรรมแลว้ รูธ้รรมแลว้ หยั่งลงสูธ่รรมแลว้ 

หมดความสงสยัแลว้ ปราศจากความแคลงใจ ถงึความเป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ 

ผูอ้ืน่ในค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระวปัิสสพีทุธเจา้ดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

พวกขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

และพงึไดก้ารบรรพชาพงึไดก้ารอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค’ 

  [๘๑] มหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดก้ารบรรพชาไดก้ารอปุสมบทใน 

ส านักของพระวปัิสสพีทุธเจา้ พระองคท์รงชีแ้จงใหภ้กิษุเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทรงประกาศโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองของสงัขาร 

และอานสิงสใ์นนพิพาน จติของภกิษุเหลา่นัน้อันพระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงชีแ้จงให ้

เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ไมน่านนัก ก็หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมั่น 

บรรพชติรุน่แรกทีบ่วชตามเสด็จบรรลธุรรม 

  [๘๒] ภกิษุทัง้หลาย บรรพชติประมาณ ๘๔,๐๐๐ รูปเหลา่นัน้ไดท้ราบขา่ววา่ 

‘พระวปัิสสพีทุธเจา้เสด็จถงึกรงุพันธมุดรีาชธาน ีประทับอยูท่ีเ่ขมมฤคทายวนั ก าลัง 

ทรงแสดงธรรม’ จงึพากันไปยังเขมมฤคทายวนั กรงุพันธมุดเีขา้ไปเฝ้าพระวปัิสส-ี 

พทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  [๘๓] พระวปัิสสพีทุธเจา้ตรัสอนุปพุพกิถาแกบ่รรพชติเหลา่นัน้ คอื ทรงประกาศ 

   ๑. ทานกถา   ๒. สลีกถา 

   ๓. สคัคกถา   ๔. กามาทนีวกถา 

   ๕. เนกขมัมานสิงัสกถา 

  เมือ่ทรงทราบวา่ บรรพชติเหลา่นัน้มจีติควรบรรลธุรรม ออ่น ปราศจาก 

นวิรณ์ เบกิบาน ผอ่งใส จงึทรงประกาศสามกุกังสกิธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสง่สาวกไปประกาศพระศาสนา 

ทัง้หลาย คอื ทกุข ์สมทัุย นโิรธ และมรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธลุ ีปราศจาก 

มลทนิ ไดเ้กดิขึน้แกบ่รรพชติ ๘๔,๐๐๐ รปูเหลา่นัน้ ณ อาสนะนัน้แลวา่ ‘สิง่ใดสิง่หนึง่ 

มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ เหมอืนผา้ขาว 

สะอาดปราศจากมลทนิ ควรรับน ้ายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

  [๘๔] บรรพชติเหลา่นัน้เห็นธรรมแลว้ บรรลธุรรมแลว้ รูธ้รรมแลว้ หยั่งลง 

สูธ่รรมแลว้ หมดความสงสยัแลว้ ไมม่คีวามแคลงใจ ถงึความเป็นผูแ้กลว้กลา้ 

ไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่ในค าสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระวปัิสสพีทุธเจา้ดังนีว้า่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้ โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาด ี

จักเห็นรปูได’้ พวกขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ และพงึไดก้ารบรรพชาพงึไดก้ารอปุสมบทในส านักของพระผูม้ ี

พระภาค’ 

  [๘๕] บรรพชติประมาณ ๘๔,๐๐๐ รปูเหลา่นัน้ ไดก้ารบรรพชาไดก้าร 

อปุสมบทในส านักพระวปัิสสพีทุธเจา้ พระองคท์รงชีแ้จงใหภ้กิษุเหลา่นัน้เห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทรงประกาศโทษ ความต า่ทราม ความเศรา้หมองของ 

สงัขารและอานสิงสใ์นนพิพาน จติของภกิษุเหลา่นัน้อันพระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงชีแ้จง 

ใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลม 

ใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ไมน่านนัก ก็หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะ 

ไมถ่อืมั่น 

ทรงสง่สาวกไปประกาศพระศาสนา 

  [๘๖] ภกิษุทัง้หลาย สมัยนัน้ มภีกิษุอยูป่ระมาณ ๑๖๘,๐๐๐ รปูในกรงุ 

พันธมุดรีาชธาน ีครัง้นัน้แล พระวปัิสสพีทุธเจา้ประทับหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดม้ ี

พระร าพงึอยา่งนีว้า่ ‘เวลานี ้ในกรงุพันธมุดมีภีกิษุสงฆอ์ยูจ่ านวนมากถงึ ๑๖๘,๐๐๐ รปู 

ทางทีด่เีราควรประกาศใหภ้กิษุทัง้หลายรูท่ั้วกันวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงจารกิไปเพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสง่สาวกไปประกาศพระศาสนา 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย แตอ่ยา่ไปทางเดยีวกัน 

๒ รปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวาม 

งามในทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

ครบถว้น ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะ 

ไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้งัมอียู ่แตเ่มือ่เวลาลว่งไป ทกุ ๆ 

๖ ปี เธอทัง้หลายควรกลบัมายังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  [๘๗] ครัง้นัน้ ทา้วมหาพรหมองคห์นึง่ ทราบพระร าพงึของพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

ดว้ยใจไดห้ายตัวไปจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพักตรข์องพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ ทา้วมหาพรหมนัน้ หม่ผา้ 

เฉวยีงบา่ ประนมมอืนอ้มไปทางพระวปัิสสพีทุธเจา้ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เวลานี้ 

ในกรงุพันธมุดรีาชธานมีภีกิษุสงฆอ์ยูจ่ านวนมากถงึ ๑๖๘,๐๐๐ รปู พระองคโ์ปรด 

ทรงอนุญาตภกิษุทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงจารกิไปเพือ่เกือ้กลู 

แกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย แตอ่ยา่ไปทางเดยีวกัน ๒ รปู จงแสดงธรรม 

มคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ จงประกาศ 

พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น ในโลกนีย้ังม ี

เหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัว ์

ผูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู’่ ขา้พระองคจั์กหาวธิใีหภ้กิษุทัง้หลายกลับมายัง 

กรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข ์เมือ่ลว่งไปทกุ ๆ ๖ ปี พระพทุธเจา้ขา้’ 

  เมือ่ทา้วมหาพรหมกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ จงึถวายอภวิาทพระวปัิสสพีทุธเจา้ 

กระท าประทักษิณแลว้หายไป ณ ทีนั่น้เอง 

  [๘๘] ครัน้ในเวลาเย็น พระวปัิสสพีทุธเจา้เสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ณ ทีน่ี้ ไดม้ ี

ความร าพงึอยา่งนี้วา่ ‘เวลานี ้ในกรงุพันธมุดรีาชธานีมภีกิษุสงฆอ์ยูจ่ านวนมากถงึ 

๑๖๘,๐๐๐ รปู ทางทีด่เีราควรประกาศใหภ้กิษุทัง้หลายรูท่ั้วกันวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสง่สาวกไปประกาศพระศาสนา 

เธอทัง้หลายจงจารกิไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย แตอ่ยา่ 

ไปทางเดยีวกัน ๒ รปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้ 

จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู ่แตเ่มือ่เวลา 

ลว่งไปทกุ ๆ ๖ ปี เธอทัง้หลายควรกลับมายังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดง 

ปาตโิมกข’์ 

  ตอ่มา ทา้วมหาพรหมองคห์นึง่ ทราบความร าพงึของเราดว้ยใจแลว้ไดห้ายตัว 

จากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหนา้เรา เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอื 

คูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ ทา้วมหาพรหมนัน้หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืนอ้มมาทางทีเ่ราอยู่ 

ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต 

เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เวลานี ้ในกรงุพันธมุดรีาชธานีมภีกิษุสงฆอ์ยูจ่ านวนมากถงึ 

๑๖๘,๐๐๐ รปู พระองคโ์ปรดทรงอนุญาตภกิษุทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงจารกิไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย แต่อยา่ 

ไปทางเดยีวกัน ๒ รปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้ 

จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู’่ ขา้พระองค ์

จักหาวธิใีหภ้กิษุทัง้หลายกลับมายังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข ์เมือ่เวลา 

ลว่งไปทกุ ๆ ๖ ปี พระพทุธเจา้ขา้’ 

  เมือ่ทา้วมหาพรหมนัน้ไดก้ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ จงึถวายอภวิาทเรากระท าประทักษิณ 

แลว้หายไป ณ ทีนั่น้เอง 

  ภกิษุทัง้หลาย เราประกาศใหรู้ท่ั้วกันวา่ ‘เธอทัง้หลาย จงจารกิไปเพือ่เกือ้กลู 

แกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสง่สาวกไปประกาศพระศาสนา 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย แตอ่ยา่ไปทางเดยีวกัน ๒ รปู 

จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงาม 

ในทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

ในโลกนีย้ังมเีหลา่สตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้ง 

ธรรม เหลา่สตัวผ์ูท้ีอ่าจจะรูท่ั้วถงึธรรมไดย้ังมอียู ่แตเ่มือ่เวลาลว่งไปทกุ ๆ ๖ ปี 

เธอทัง้หลายควรกลับมายงักรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ ภกิษุสว่นมาก 

ไดจ้ารกิไปตามชนบท โดยวนัเดยีวเทา่นัน้ 

  [๘๙] สมัยนัน้ ในชมพทูวปีมอีาวาสอยู ่๘๔,๐๐๐ แหง่ เมือ่เวลาลว่งไป ๑ ปี 

เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย เวลาลว่งไป ๑ ปีแลว้ บัดนี้ยัง 

เหลอืเวลา ๕ ปี เมือ่เวลาลว่งไป ๕ ปี พวกทา่นพงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธานี 

เพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  เมือ่เวลาลว่งไป ๒ ปี เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เวลาลว่งไป ๒ ปีแลว้ บัดนีย้ังเหลอืเวลา ๔ ปี เมือ่เวลาลว่งไป ๔ ปี พวกทา่น 

พงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  เมือ่เวลาลว่งไป ๓ ปี เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เวลาลว่งไป ๓ ปีแลว้ บัดนีย้ังเหลอืเวลา ๓ ปี เมือ่เวลาลว่งไป ๓ ปี พวกทา่น 

พงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  เมือ่เวลาลว่งไป ๔ ปี เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เวลาลว่งไป ๔ ปีแลว้ บัดนีย้ังเหลอืเวลา ๒ ปี เมือ่เวลาลว่งไป ๒ ปี พวกทา่น 

พงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  เมือ่เวลาลว่งไป ๕ ปี เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เวลาลว่งไป ๕ ปีแลว้ บัดนีย้ังเหลอืเวลา ๑ ปี เมือ่เวลาลว่งไป ๑ ปี พวกทา่น 

พงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงแสดงพระโอวาทปาตโิมกข ์

  เมือ่เวลาลว่งไป ๖ ปี เหลา่เทวดาไดป้ระกาศวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เวลาลว่งไป ๖ ปีแลว้ บัดนีถ้งึเวลาแลว้ พวกทา่นพงึเขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธานี 

เพือ่แสดงปาตโิมกข’์ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ บางพวกเดนิทางไปดว้ยฤทธิ ์ดว้ยอานุภาพของตน 

บางพวกเดนิทางไปดว้ยฤทธิ ์ดว้ยอานุภาพของเทวดา เพยีงวนัเดยีวเท่านัน้ พากัน 

เขา้ไปยังกรงุพันธมุดรีาชธาน ีเพือ่แสดงปาตโิมกข ์

ทรงแสดงพระโอวาทปาตโิมกข ์

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย พระวปัิสสพีทุธเจา้ทรงแสดงปาตโิมกข์๑ ในทีป่ระชมุสงฆ ์

ทีก่รงุพันธมุดรีาชธานนัีน้ดังนี้ 

    ‘ความอดทนคอืความอดกลัน้เป็นตบะอยา่งยิง่ 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายตรัสวา่ นพิพานเป็นบรมธรรม 

   ผูท้ ารา้ยผูอ้ ืน่ ไมช่ือ่วา่เป็นบรรพชติ 

   ผูเ้บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมช่ือ่วา่เป็นสมณะ 

    การไมท่ าบาป๒ทัง้ปวง 

   การท ากศุล๓ใหถ้งึพรอ้ม 

   การท าจติของตนใหผ้อ่งแผว้ 

   นีค้อืค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปาตโิมกข ์ในทีน่ีม้ไิดห้มายถงึอาณาปาตโิมกข ์(ประมวลพทุธบัญญัตทิีท่รงตัง้ขึน้เป็นพทุธอาณา ไดแ้ก่ 

   อาทพิรหมจรยิกสกิขา ทีม่พีระพทุธานุญาตใหส้วดในทีป่ระชมุสงฆท์กุกึง่เดอืน) แตห่มายถงึโอวาทปาตโิมกข ์

   ซึง่ประกอบดว้ยคาถา ๓ คาถาม ีขนฺต ีปรม  ตโป ตตีกฺิขา เป็นตน้ ทีพ่ระพทุธเจา้แตล่ะพระองคท์รงแสดงเอง 

   (ท.ีม.อ. ๙๐/๗๖, ว.ิอ. ๑/๑๙/๑๙๐-๑๙๒) 

๒ บาป หมายถงึกรรมทีม่โีทษซึง่สหรคตดว้ยอกศุลจติ ๑๒ ดวง (ท.ีม.ฏกีา ๙๐/๙๒) 

๓ กศุล หมายถงึกศุลทีเ่ป็นไปในภูม ิ๔ (ท.ีม.อ. ๙๐/๗๖, ท.ีม.ฏกีา ๙๐/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ค ากราบทลูของเทวดา 

    การไมก่ลา่วรา้ยผูอ้ ืน่ 

   การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

   ความส ารวมในปาตโิมกข ์

   ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในอาหาร 

   การอยูใ่นเสนาสนะทีส่งัด 

   การประกอบความเพยีรในอธจิติ 

   นีค้อืค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย’๑ 

ค ากราบทลูของเทวดา 

  [๙๑] ภกิษุทัง้หลาย สมัยหนึง่ เราอยูท่ีค่วงตน้ราชสาละ ป่าสภุควนั 

กรงุอกุกัฏฐะ ขณะทีเ่รานัน้หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดม้คีวามร าพงึอยา่งนี้วา่ ‘เทวโลก 

ชัน้สทุธาวาสทีเ่ราไมเ่คยอยูม่าเลยตลอดกาลนานนี ้ไมใ่ชใ่คร ๆ จะเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย 

ยกเวน้เหลา่เทพชัน้สทุธาวาส ทางทีด่ ีเราควรไปหาเหลา่เทพชัน้สทุธาวาส’ จงึได ้

หายไปจากควงตน้ราชสาละนัน้ไปปรากฏในเหลา่เทพชัน้อวหิาอยา่งรวดเร็ว เหมอืนบรุษุ 

ผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเรา 

อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

นับจากกัปนีถ้อยหลังไป ๙๑ กัป พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก มพีระชาต ิ

เป็นกษัตรยิ ์ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์มพีระโคตรวา่โกณฑัญญะ มพีระ 

ชนมายปุระมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรูท้ีค่วงตน้แคฝอย ทรงมคีูพ่ระอัครสาวก เป็นคู่ 

ทีเ่จรญิ ไดแ้กพ่ระขณัฑะและพระตสิสะ มกีารประชมุพระสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ 

มภีกิษุ ๑๖๘,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ 

๘๐,๐๐๐ รปู พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ มภีกิษุ 

อโสกะเป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก มพีระเจา้พันธมุาเป็นพระบดิา พระนาง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุธ. ๒๕/๑๘๓-๑๘๕/๔๙-๕๐, ข.ุอ.ุ ๒๕/๓๖/๑๕๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ค ากราบทลูของเทวดา 

พันธมุดเีทวเีป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ กรงุพันธมุดเีป็นราชธานขีองพระเจา้พันธมุา 

การเสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การบรรพชาของพระองค ์

เป็นอยา่งนี ้การบ าเพ็ญเพยีรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การตรัสรูข้องพระองคเ์ป็น 

อยา่งนี ้การแสดงธรรมจักรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้พวกขา้พระองคป์ระพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นพระวปัิสสพีทุธเจา้ คลายความก าหนัดยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี’้ 

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเราถงึ 

ทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

นับจากกัปนีถ้อยหลังไป ๓๑ กัป พระสขิพีทุธเจา้ ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก ฯลฯ 

พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสขิพีทุธเจา้ คลายความก าหนัดยนิด ี

ในกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี ้ในกัปที ่๓๑ นัน้เอง พระเวสสภพูทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ 

ในโลก ฯลฯ พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระเวสสภพูทุธเจา้ คลายความ 

ก าหนัดยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี ้ในภัทรกัปนีเ้อง พระกกสุนัธพทุธเจา้ 

พระโกนาคมนพทุธเจา้ พระกัสสปพทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก ฯลฯ พวกขา้ 

พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระกกสุนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมนพทุธเจา้ 

พระกัสสปพทุธเจา้ คลายความก าหนัดยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี ้

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเรา 

ถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ู ้

นริทกุข ์ในภัทรกัปนีเ้อง บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดเ้สด็จ 

อบุัตขิ ึน้ในโลก มพีระชาตเิป็นกษัตรยิ ์ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์มพีระโคตร 

วา่โคตมะ มพีระชนมายเุพยีงเล็กนอ้ย ผูท้ีม่อีายยุนืก็เพยีง ๑๐๐ ปี หรอืเกนิไปอกี 

เล็กนอ้ย๑ ตรัสรูท้ีค่วงตน้อัสสตัถะ ทรงมคีูพ่ระอัครสาวก เป็นคูเ่จรญิ ไดแ้ก ่

พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะ มกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ 

๑,๒๕๐ รปู พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ มภีกิษุอานนทเ์ป็น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เกนิไปอกีเล็กนอ้ย ในทีน่ีห้มายถงึคนมอีายยุนืเกนิ ๑๐๐ ปี สมัยพทุธกาล ไดแ้ก ่พระมหากัสสปะ 

   พระอานนท ์พระนางมหาปชาบดโีคตม ีนางวสิาขา พราหมณ์โปกขรสาต ิพราหมณ์พรหมาย ุพราหมณ์เสละ 

   พราหมณ์พาวร ีทกุทา่นมอีาย ุ๑๒๐ ปี พระอนุรทุธะมอีาย ุ๑๕๐ ปี พระพากลุะมอีาย ุ๑๖๐ ปี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ค ากราบทลูของเทวดา 

อปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก๑ มพีระเจา้สทุโธทนะเป็นพระบดิา พระนางมายาเทว ี

เป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ มกีรงุกบลิพัสดุเ์ป็นราชธาน ีการเสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ 

ของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การบรรพชาของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การบ าเพ็ญเพยีรของ 

พระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การตรัสรูข้องพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การแสดงธรรมจักรของ 

พระองคเ์ป็นอยา่งนี ้พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค คลายความ 

ก าหนัดยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี้’ 

  [๙๒] ครัง้นัน้ เราพรอ้มกบัเหลา่เทพชัน้อวหิา ไดเ้ขา้ไปหาเหลา่เทพชัน้อตปัปา 

ถงึทีอ่ยู ่... 

  เราพรอ้มกับเหลา่เทพชัน้อวหิาและชัน้อตัปปา ไดเ้ขา้ไปหาเหลา่เทพชัน้สทัุสสา 

ถงึทีอ่ยู ่... 

  เราพรอ้มกับเหลา่เทพชัน้อวหิา ชัน้อตัปปา และชัน้สทัุสสา ไดเ้ขา้ไปหา 

เหลา่เทพชัน้สทัุสสถีงึทีอ่ยู ่... 

  ครัง้นัน้ เราพรอ้มกับเหลา่เทพชัน้อวหิา ชัน้อตัปปา ชัน้สทัุสสา และชัน้สทัุสส ี

ไดเ้ขา้ไปหาเหลา่เทพชัน้อกนฏิฐาถงึทีอ่ยู ่ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวน 

หลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นับจากกัปนี้ 

ถอยหลังไป ๙๑ กัป พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก มพีระชาตเิป็นกษัตรยิ ์

ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์มพีระโคตรวา่โกณฑัญญะ มพีระชนมายปุระมาณ 

๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรูท้ีค่วงตน้แคฝอย ทรงมคีูพ่ระอัครสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก่ 

พระขณัฑะและพระตสิสะ มกีารประชมุพระสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ มภีกิษุ 

๑๖๘,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๒ มภีกิษุ ๑๐๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ มภีกิษุ ๘๐,๐๐๐ รปู 

พระสาวกทีเ่ขา้ประชมุทัง้ ๓ ครัง้ ลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ มภีกิษุอโสกะเป็นอปัุฏฐาก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในปฐมโพธกิาล พระผูม้พีระภาคไมม่พีระอปัุฏฐากประจ า บางคราวพระนาคสมาละ บางคราวพระ- 

   นาคติะ บางคราวพระอปุวาณะ บางคราวพระสนัุกขัตตะ บางคราวจุนทะ สมณุทเทส บางคราวพระสาคตะ 

   บางคราว พระเมฆยิะ (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ค ากราบทลูของเทวดา 

เป็นอัครอปัุฏฐาก มพีระเจา้พันธมุาเป็นพระบดิา พระนางพันธมุดเีทวเีป็น 

พระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ กรงุพันธมุดเีป็นราชธานขีองพระเจา้พันธมุา การเสด็จออก 

มหาภเินษกรมณ์ของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การบรรพชาของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้

การบ าเพ็ญเพยีรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การตรัสรูข้องพระองคเ์ป็นอยา่งนี้ 

การแสดงธรรมจักรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรย ์

ในพระวปัิสสพีทุธเจา้ คลายความก าหนัดยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี’้ 

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเรา 

ถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์นับจากกัปนีถ้อยหลังไป ๓๑ กัป พระสขิพีทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก 

ฯลฯ พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสขิพีทุธเจา้ คลายความก าหนัด 

ยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี้ 

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเรา 

ถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์ในกัปที ่๓๑ นัน้เอง พระเวสสภพูทุธเจา้ ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก ฯลฯ 

พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระเวสสภพูทุธเจา้ คลายความก าหนัดยนิด ี

ในกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี’้ 

  ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มาหาเรา 

ถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์ในภัทรกัปนีเ้อง พระกกสุนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมนพทุธเจา้ พระกสัสป- 

พทุธเจา้ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก ฯลฯ พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรย ์ในพระ 

กกสุนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมนพทุธเจา้ พระกัสสปพทุธเจา้ คลายความก าหนัด 

ยนิดใีนกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี้’ 

  [๙๓] ในหมูเ่ทพนัน้ มเีทวดามากมาย จ านวนหลายรอ้ย หลายพัน เขา้มา 

หาเราถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์ในภัทรกัปนีเ้อง บัดนีพ้ระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดเ้สด็จ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

อบุัตขิ ึน้ในโลก มพีระชาตเิป็นกษัตรยิ ์ไดเ้สด็จอบุัตขิ ึน้ในตระกลูกษัตรยิ ์มพีระโคตร 

วา่โคตมะ มพีระชนมายเุพยีงเล็กนอ้ย ผูท้ีม่อีายยุนืก็เพยีง ๑๐๐ ปี หรอืเกนิไปอกี 

เล็กนอ้ย ตรัสรูท้ีค่วงตน้อสัสตัถะ ทรงมคีูอ่ัครสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก ่พระสารบีตุร 

และพระโมคคัลลานะ มกีารประชมุพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ ๑,๒๕๐ รปู พระสาวก 

ทีเ่ขา้ประชมุลว้นแตเ่ป็นพระขณีาสพ มภีกิษุอานนทเ์ป็นอปัุฏฐาก เป็นอัครอปัุฏฐาก 

มพีระเจา้สทุโธทนะเป็นพระบดิา พระนางมายาเทวเีป็นพระมารดาผูใ้หก้ าเนดิ มกีรงุ 

กบลิพัสดุเ์ป็นราชธาน ีการเสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ของพระองคเ์ป็นอยา่งนี้ 

การบรรพชาของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การบ าเพ็ญเพยีรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี้ 

การตรัสรูข้องพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้การแสดงธรรมจักรของพระองคเ์ป็นอยา่งนี ้

พวกขา้พระองคป์ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค คลายความก าหนัดยนิด ี

ในกาม จงึไดม้าเกดิในทีน่ี’้ 

ทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตมปัีญญาแทงตลอดธรรมธาตดุังกลา่วมานี้ 

จงึเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรม 

เครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ 

ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุ 

พระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี้ แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ พระผูม้ ี 

พระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑. มหาปทานสตูร] 

ทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

  แมเ้หลา่เทวดาก็บอกเรือ่งนัน้ใหท้ราบ จงึเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ไดแ้ลว้ ผูต้ัดทาง 

ไดแ้ลว้ ผูต้ัดวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ทัง้โดยพระชาต ิพระนาม 

พระโคตร พระชนมาย ุคูพ่ระอัครสาวก และการประชมุพระสาวกวา่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระชาตอิยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึมพีระนามอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมพีระโคตร 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึมธีรรม 

เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็น 

เครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

มหาปทานสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

 

๒. มหานทิานสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นตน้เหตใุหญ ่

 

ปฏจิจสมปุบาท๑ 

  [๙๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุชุ ือ่กัมมาสธัมมะ 

แควน้กรุ ุครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ปฏจิจสมปุบาทนีเ้ป็นธรรมทีล่กึซึง้๒ สดุจะ 

คาดคะเนได ้แตถ่งึกระนัน้ ก็ยังปรากฏแกข่า้พระองคเ์หมอืนกับวา่เป็นธรรมงา่ย ๆ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่พดูอยา่งนัน้ อานนท ์อยา่พดูอยา่งนัน้ อานนท ์

ปฏจิจสมปุบาทนีเ้ป็นธรรมทีล่กึซึง้ สดุจะคาดคะเนได ้ก็เพราะไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจปฏจิจ- 

สมปุบาทนี ้หมูส่ตัวจ์งึยุง่เหมอืนขอดดา้ยของชา่งหกู เป็นปมนุงนังเหมอืนกระจกุดา้ย 

เหมอืนหญา้มงุกระตา่ยและหญา้ปลอ้ง ไมข่า้มพน้อบาย๓ ทคุต ิวนิบิาตและสงสาร 

  [๙๖] อานนท ์เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นีเ้ป็นปัจจัย ชรามรณะจงึมหีรอื’ 

ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม’ี ควรตอบวา่ 

‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย ชาตจิงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ 

‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย ภพจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ 

‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๖๐/๑๑๓ 

๒ ลกึซึง้ หมายถงึลกึซึง้โดยอาการ ๔ คอื (๑) อรรถ (ผล) (๒) ธรรม (เหต)ุ (๓) เทศนา (วธิกีารแสดง) 

   (๔) ปฏเิวธ (การบรรล)ุ (ท.ีม.อ. ๙๕/๙๐) 

๓ อบาย หมายถงึภาวะหรอืทีอ่ันปราศจากความเจรญิ ๔ คอื (๑) นรก (๒) ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน (๓) แดน 

   เปรต (๔) อสรุกาย (ท.ีม.อ ๙๕/๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย อปุาทานจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี 

ถา้ถามวา่ ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะตัณหาเป็น 

ปัจจัย อปุาทานจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย ตัณหาจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ 

‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ตณัหาจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย เวทนาจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ 

‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย ผัสสะจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ถามวา่ 

‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย นามรปูจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ 

ถามวา่ ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี ควรตอบวา่ ‘เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย 

นามรปูจงึม’ี 

  เมือ่ถกูถามวา่ ‘เพราะสิง่นี้เป็นปัจจัย วญิญาณจงึมหีรอื’ ควรตอบวา่ ‘ม’ี ถา้ 

ถามวา่ ‘เพราะอะไรเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม‘ีควรตอบวา่ ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจัย 

วญิญาณจงึม’ี 

  [๙๗] ดว้ยเหตดุังนีแ้ล 

    เพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

   เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย  นามรปูจงึม ี

   เพราะนามรปูเป็นปัจจัย  ผัสสะจงึม ี

   เพราะผัสสะเป็นปัจจัย   เวทนาจงึม ี

   เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจงึม ี

   เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อปุาทานจงึม ี

   เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย  ภพจงึม ี

   เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาตจิงึม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

   เพราะชาตเิป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

        โทมนัส และอปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีด ้ดว้ยประการฉะนี้ 

  [๙๘] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีช่าตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ชาต ิคอื ชาต ิ

เพือ่ความเป็นเทพของพวกเทพ เพือ่ความเป็นคนธรรพข์องพวกคนธรรพ ์เพือ่ความ 

เป็นยักษ์ของพวกยักษ์ เพือ่ความเป็นภตูของพวกภตู เพือ่ความเป็นมนุษยข์องพวก 

มนุษย ์เพือ่ความเป็นสตัวส์ีเ่ทา้ของพวกสตัวส์ีเ่ทา้ เพือ่ความเป็นสตัวปี์กของพวก 

สตัวปี์ก เพือ่ความเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลานของพวกสตัวเ์ลือ้ยคลาน ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ 

ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ ก็ถา้ชาตไิมไ่ดม้เีพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ของสรรพสตัวพ์วกนัน้ ๆ 

เมือ่ชาตไิมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะชาตดิับไป ชรามรณะจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ชราและมรณะ ก็คอืชาตน่ัินเอง 

  [๙๙] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีภ่พเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ภพ คอื กามภพ 

รปูภพ หรอือรปูภพ ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่ภพไมม่โีดยประการ 

ทัง้ปวง เพราะภพดับไป ชาตจิะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ชาต ิก็คอืภพน่ันเอง 

  [๑๐๐] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่ปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้อปุาทาน คอื 

กามปุาทาน (ความยดึมั่นในกาม) ทฏิฐปุาทาน(ความยดึมั่นในทฏิฐ)ิ สลีัพพตปุาทาน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

(ความยดึมั่นในศลีพรต) หรอือัตตวาทปุาทาน(ความยดึมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) ไมไ่ด ้

มแีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่อปุาทานไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะ 

อปุาทานดับไป ภพจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ภพ ก็คอือปุาทานน่ันเอง 

  [๑๐๑] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทาน 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีต่ัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ตณัหา 

คอื รปูตัณหา(อยากไดร้ปู) สทัทตัณหา(อยากไดเ้สยีง) คันธตัณหา(อยากไดก้ลิน่) 

รสตัณหา(อยากไดร้ส) โผฏฐัพพตัณหา(อยากไดโ้ผฏฐัพพะ) และธัมมตัณหา (อยากได ้

ธรรมารมณ์) ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่ตัณหาไมม่โีดยประการ 

ทัง้ปวง เพราะตัณหาดับไป อปุาทานจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่อปุาทาน ก็คอืตัณหาน่ันเอง 

  [๑๐๒] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีเ่วทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้เวทนา คอื 

เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัส เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผัส เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผัส 

เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผัส เวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผัส และเวทนาทีเ่กดิจาก 

มโนสมัผัส ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่เวทนาไมม่โีดยประการ 

ทัง้ปวง เพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ตัณหา ก็คอืเวทนาน่ันเอง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  [๑๐๓] อานนท ์ดว้ยเหตดุังนีแ้ล 

   เพราะอาศัยเวทนา   ตัณหาจงึม ี

   เพราะอาศัยตัณหา  ปรเิยสนา (การแสวงหา) จงึม ี

   เพราะอาศัยปรเิยสนา  ลาภะ (การได)้ จงึม ี

   เพราะอาศัยลาภะ  วนิจิฉยะ (การก าหนด) จงึม ี

   เพราะอาศัยวนิจิฉยะ  ฉันทราคะ (ความก าหนัดดว้ยอ านาจ 

       ความพอใจ) จงึม ี

   เพราะอาศัยฉันทราคะ  อัชโฌสานะ (ความหมกมุน่ฝังใจ) จงึม ี

   เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปรคิคหะ (การยดึถอืครอบครอง) จงึม ี

   เพราะอาศัยปรคิคหะ  มัจฉรยิะ (ความตระหนี)่ จงึม ี

   เพราะอาศัยมัจฉรยิะ  อารักขะ (ความหวงกัน้) จงึม ี

   เพราะอารักขะเป็นเหต ุ บาปอกศุลธรรมเป็นอเนก ยอ่มเกดิ 

       ขึน้จากการถอืทอ่นไม ้การถอืศัสตรา 

       การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท 

       การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพดู 

       สอ่เสยีด และการพดูเท็จ 

  [๑๐๔] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอารักขะเป็นเหต ุบาปอกศุล- 

ธรรมเป็นอเนก ยอ่มเกดิขึน้จากการถอืทอ่นไม ้การถอืศสัตรา การทะเลาะ 

การแกง่แยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพดูสอ่เสยีด และการ 

พดูเท็จ’ เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่ารักขะเป็นเหต ุบาปอกศุลธรรมเป็นอเนก ยอ่มเกดิ 

ขึน้จากการถอืทอ่นไม ้การถอืศัสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท การพดู 

ขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพูดสอ่เสยีด และการพดูเท็จ ดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้อารักขะ 

ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่อารักขะไมม่โีดยประการทัง้ปวง 

เพราะอารักขะดับไป บาปอกศุลธรรมเป็นอเนก จะเกดิขึน้จากการถอืทอ่นไม ้การถอื 

ศัสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพูด 

สอ่เสยีด และการพดูเท็จไดห้รอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “เกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุและปัจจัย 

แหง่บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกทีเ่กดิขึน้จากการถอืทอ่นไม ้การถอืศสัตรา การทะเลาะ 

การแกง่แยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพดูสอ่เสยีด และการ 

พดูเท็จ ก็คอือารักขะน่ันเอง 

  [๑๐๕] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยมัจฉรยิะ อารักขะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศยัมัจฉรยิะ อารักขะจงึม ีดงัตอ่ไปนี ้ก็ถา้มัจฉรยิะไมไ่ด ้

มแีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่มัจฉรยิะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะ 

มัจฉรยิะดับไป อารักขะจะปรากฏไดห้รอื”  

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่อารักขะ ก็คอืมัจฉรยิะน่ันเอง 

  [๑๐๖] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยปรคิคหะ มัจฉรยิะ 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศัยปรคิคหะ มัจฉรยิะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ปรคิคหะ 

ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่ปรคิคหะไมม่โีดยประการทัง้ปวง 

เพราะปรคิคหะดับไป มจัฉรยิะจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่มัจฉรยิะ ก็คอืปรคิคหะน่ันเอง 

  [๑๐๗] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปรคิคหะ 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศัยอชัโฌสานะ ปรคิคหะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้อัชโฌสานะ 

ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่อัชโฌสานะไมม่โีดยประการทัง้ปวง 

เพราะอัชโฌสานะดับไป ปรคิคหะจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ปรคิคหะ ก็คอือชัโฌสานะน่ันเอง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  [๑๐๘] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วไวเ้ชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยฉันทราคะ อชัโฌสานะ 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ 

ฉันทราคะไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่ฉันทราคะไมม่โีดยประการ 

ทัง้ปวง เพราะฉันทราคะดับไป อัชโฌสานะจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่อชัโฌสานะ ก็คอืฉันทราคะน่ันเอง 

  [๑๐๙] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยวนิจิฉยะ ฉันทราคะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศยัวนิจิฉยะ ฉันทราคะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้วนิจิฉยะไมไ่ด ้

มแีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่วนิจิฉยะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะ 

วนิจิฉยะดับไป ฉันทราคะจะปรากฏไดห้รอื'' 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ฉันทราคะ ก็คอืวนิจิฉยะน่ันเอง 

  [๑๑๐] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยลาภะ วนิจิฉยะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศยัลาภะ วนิจิฉยะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ลาภะไมไ่ดม้แีก ่

ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทุกแหง่ เมือ่ลาภะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะลาภะ 

หมดไป วนิจิฉยะจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่วนิจิฉยะ ก็คอืลาภะน่ันเอง 

  [๑๑๑] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยปรเิยสนา ลาภะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศยัปรเิยสนา ลาภะจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ปรเิยสนาไมไ่ด ้

มแีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ เมือ่ปรเิยสนาไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะ 

ปรเิยสนาดับไป ลาภะจะปรากฏไดห้รอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ลาภะ ก็คอืปรเิยสนาน่ันเอง 

  [๑๑๒] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะอาศัยตัณหา ปรเิยสนา 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีอ่าศัยตัณหา ปรเิยสนาจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ตัณหา คอื 

กามตัณหา๑ ภวตัณหา๒ และวภิวตัณหา๓ ไมไ่ดม้แีกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทกุแหง่ 

เมือ่ตัณหาไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะตัณหาดับไป ปรเิยสนาจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ปรเิยสนา ก็คอืตัณหาน่ันเอง 

  อานนท ์ธรรม ๒ อยา่งนี ้ทัง้ ๒ สว่น๔ รวมลงเป็นอยา่งเดยีวกับเวทนา 

ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๑๓] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีผ่ัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ผัสสะ คอื จักข-ุ 

สมัผัส โสตสมัผัส ฆานสมัผัส ชวิหาสมัผัส กายสมัผัส และมโนสมัผัสไมไ่ดม้แีก ่

ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทุกแหง่ เมือ่ผัสสะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะผัสสะดับไป 

เวทนาจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่เวทนา ก็คอืผัสสะน่ันเอง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามตณัหา (ความทะยานอยากในกาม) ในทีน่ีห้มายถงึราคะทีเ่นือ่งดว้ยกามคณุ ๕ (ท.ีปา.อ.๓๐๕/๑๘๒) 

๒ ภวตณัหา (ความทะยานอยากในภพ) ในทีน่ีห้มายถงึราคะในรปูภพและอรปูภพ, ราคะทีป่ระกอบดว้ย 

   สัสสตทฏิฐ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒) 

๓ วภิวตณัหา (ความทะยานอยากในวภิพ) ในทีน่ีห้มายถงึราคะทีป่ระกอบดว้ยอจุเฉททฏิฐ ิ(ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๒) 

๔ ธรรม ๒ อยา่งนี ้ท ัง้ ๒ สว่น ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา ๒ ประการ ไดแ้ก ่(๑) วฏัฏมลูตณัหา ตัณหาทีเ่ป็นมลู 

   ในวัฏฏะ หมายถงึตัณหาทีเ่ป็นปัจจัยของอปุาทาน (๒) สมทุาจารตณัหา ตัณหาทีฟุ่้ งขึน้ หมายถงึตัณหา 

   ทีท่า่นกลา่ววา่ เพราะอาศัยตัณหา ปรเิยสนาจงึม ีเป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๑๑๒/๙๘, ท.ีม.ฏกีา ๑๑๒/๑๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  [๑๑๔] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีน่ามรปูเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ีดงัตอ่ไปนี ้การบัญญัตนิามกาย๑ 

ตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ๒ เพศ๓ นมิติ๔ อทุเทส๕ เมือ่อาการ เพศ นมิติ และอทุเทส 

นัน้ ๆ ไมม่ ีการสมัผัสแตช่ือ่ในรปูกายจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “การบัญญัตริปูกายตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ 

นมิติ และอทุเทส เมือ่อาการ เพศ นมิติ และอทุเทสนัน้ ๆ ไมม่ ีการสมัผัสโดยการ 

กระทบในนามกายจะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “การบัญญัตนิามกายและรปูกายตอ้งพรอ้มดว้ย 

อาการ เพศ นมิติ และอทุเทส เมือ่อาการ เพศ นมิติ และอทุเทสนัน้ ๆ ไมม่ ี

การสมัผัสแตช่ือ่จะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “การบัญญัตนิามรปูตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ 

นมิติ และอทุเทส เมือ่อาการ เพศ นมิติ และอทุเทสนัน้ ๆ ไมม่ ีผัสสะจะปรากฏ 

ไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่ผัสสะ ก็คอืนามรปูน่ันเอง 

  [๑๑๕] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตผุลทีว่ญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้วญิญาณ 

จักไมห่ยั่งลงในทอ้งมารดา นามรปูจะกอ่ตัวขึน้ในทอ้งมารดาไดห้รอื” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นามกาย หมายถงึนามขันธ ์๔ คอื (๑) เวทนาขันธ ์(๒) สัญญาขันธ ์(๓) สังขารขันธ ์(๔) วญิญาณขันธ ์

   (ท.ีม.อ. ๑๑๔/๙๙) 

๒ อาการ หมายถงึอากัปกริยิาของนามขันธแ์ตล่ะอยา่งทีส่ าแดงออกมา (ท.ีม.ฏกีา. ๑๑๔/๑๒๓) 

๓ เพศ หมายถงึลักษณะทีบ่ง่บอกหรอืใชเ้ป็นเครือ่งอนุมานถงึนามขันธแ์ตล่ะอยา่ง (ท.ีม.ฏกีา ๑๑๔/๑๒๓) 

๔ นมิติ หมายถงึเครือ่งหมายแสดงถงึลักษณะเฉพาะของนามขันธแ์ตล่ะอยา่ง (ท.ีม.ฏกีา. ๑๑๔/๑๒๓) 

๕ อทุเทส หมายถงึค าอธบิายเกีย่วกับนามขันธแ์ตล่ะอยา่ง เชน่ เป็นสิง่ทีไ่มใ่ชร่ปู เป็นสิง่ทีรั่บรูไ้ด ้(ท.ีม.ฏกีา. 

   ๑๑๔/๑๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ปฏจิจสมปุบาท 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ก็ถา้วญิญาณหยั่งลงในทอ้งมารดาแลว้ลว่งเลยไป 

นามรปูจักบังเกดิขึน้เพือ่ความเป็นอยา่งนีไ้ดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ก็ถา้วญิญาณเด็กชายหรอืเด็กหญงิผูเ้ยาวว์ยัจัก 

ขาดความสบืตอ่ นามรปูจักเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่นามรปู ก็คอืวญิญาณน่ันเอง 

  [๑๑๖] อานนท ์ขอ้ทีเ่รากลา่วเชน่นีว้า่ ‘เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วญิญาณ 

จงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีน่ามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีดังตอ่ไปนี ้ก็ถา้ 

วญิญาณจักไมไ่ดอ้าศัยนามรปู ชาต ิชรา มรณะ และความเกดิขึน้แหง่ทกุขสมทัุย 

จะปรากฏไดห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เหต ุตน้เหต ุเหตเุกดิ 

และปัจจัยแหง่วญิญาณ ก็คอืนามรปูน่ันเอง 

  ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล วญิญาณและนามรปูจงึเกดิ แก ่ตาย จตุหิรอือบุตั ิ

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จงึมคี าทีเ่ป็นเพยีงชือ่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จงึมคี าทีใ่ชต้าม 

ความหมาย ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จงึมคี าบัญญัต ิดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จงึมแีตส่ือ่ 

ความเขา้ใจ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้วัฏฏะจงึเป็นไป ความเป็นอยา่งนีย้อ่มปรากฏ 

โดยการบัญญัติ๑ คอื นามรปูยอ่มเป็นไปพรอ้มกับวญิญาณ เพราะตา่งก็เป็นปัจจัย 

ของกันและกัน 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเป็นอยา่งนีย้อ่มปรากฏโดยการบญัญตั ิหมายถงึขันธ ์๕ เป็นเพยีงชือ่ทีบั่ญญัตขิึน้ (ท.ีม.อ. ๑๑๖/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

บัญญัตอิัตตา 

 

บญัญตัอิตัตา 

  [๑๑๗] อานนท ์บคุคลเมือ่จะบญัญตัอิตัตา ยอ่มบญัญตัดิว้ยความเห็น 

กีอ่ยา่ง 

   บคุคล 

   ๑. เมือ่จะบัญญัตอิัตตาทีม่ขีนาดจ ากัด มรีปู ยอ่มบญัญัตวิา่ ‘อัตตา 

       ของเรามขีนาดจ ากัด มรีปู’ 

   ๒. เมือ่จะบัญญัตอิตัตามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มบัญญัตวิา่ ‘อัตตา 

       ของเรามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู’ 

   ๓. เมือ่จะบัญญัตอิตัตาทีม่ขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มบัญญัตวิา่ ‘อัตตา 

       ของเรามขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู’ 

   ๔. เมือ่จะบัญญัตอิัตตาทีม่ขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มบัญญัตวิา่ 

       ‘อัตตาของเรามขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู’ 

  [๑๑๘] ในความเห็น ๔ อยา่งนัน้ บคุคลเมือ่จะบัญญัตอิัตตามขีนาดจ ากัด 

มรีปู ยอ่มบัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะในชาตนิี ้หรอืบัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล 

หรอืมคีวามเห็นวา่ ‘เราจักท าอัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพ 

เทีย่ง’ อานนท ์การลงความเห็นวา่ อัตตาทีม่อียู ่มขีนาดจ ากัด มรีปู ยอ่มตดิตาม 

มาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ จงึควรกลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตอิัตตามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มบัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืบัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล หรอืมคีวามเห็นวา่ ‘เราจักท า 

อัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ อานนท ์การลงความเห็น 

วา่อัตตาทีม่อียู ่มขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มตดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ 

จงึควรกลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตอิัตตามขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มบัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืบัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล หรอืมคีวามเห็นวา่ ‘เราจักท า 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ไมบ่ัญญัตอัตตา 

อัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ อานนท ์การลงความเห็น 

วา่อัตตาทีม่อียู ่มขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มตดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ 

จงึควรกลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตอิัตตามขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มบัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืบัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล หรอืมคีวามเห็นวา่ ‘เราจักท า 

อัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ อานนท ์การลงความ 

เห็นวา่อัตตา ทีม่อียู ่มขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มตดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี้ 

ฉะนัน้ จงึควรกลา่วไว ้

  อานนท ์บคุคลเมือ่บัญญัตอิัตตา ยอ่มบัญญัตดิว้ยความเห็น ๔ อยา่งนี้แล” 

ไมบ่ญัญตัอิตัตา 

  [๑๑๙] “อานนท ์บคุคลเมือ่ไมบ่ญัญตัอิตัตา ยอ่มไมบ่ญัญตัดิว้ยความเห็น 

กีอ่ยา่ง 

   บคุคล 

   ๑. เมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตาทีม่ขีนาดจ ากัด มรีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่ 

       ‘อัตตาของเรามขีนาดจ ากัด มรีปู’ 

   ๒. เมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่ 

       ‘อัตตาของเรามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู’ 

   ๓. เมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตาทีม่ขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่ 

       ‘อัตตาของเรามขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู’ 

   ๔. เมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตาทีม่ขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่ 

       ‘อัตตาของเรา มขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู’ 

  [๑๒๐] ในความเห็น ๔ อยา่งนัน้ บคุคลเมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตามขีนาดจ ากัด 

มรีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะในชาตนิี ้หรอืไมบ่ัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล 

หรอืไมม่คีวามเห็นวา่ ‘เราจักท าอตัตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ความเห็นวา่เป็นอัตตา 

สภาพเทีย่ง’ การลงความเห็นวา่อัตตาทีม่อียูม่ขีนาดจ ากัด มรีปู ยอ่มไมต่ดิตามมา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ จงึควรกลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่ไมบ่ัญญัตอิตัตามขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืไมบ่ัญญัตวิา่เป็นสภาพทีม่อียูต่ลอดกาล หรอืไมม่คีวามเห็นวา่ ‘เราจัก 

ท าอัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ การลงความเห็นวา่ 

อัตตาทีม่อียู ่มขีนาดไมจ่ ากัด มรีปู ยอ่มไมต่ดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ 

จงึควรกลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่ไมบ่ัญญัตอิตัตามขีนาดจ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืไมบ่ัญญัตวิา่เป็นสภาพทีม่อียูต่ลอดกาล หรอืไมม่คีวามเห็นวา่ ‘เราจัก 

ท าอัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ การลงความเห็นวา่ 

อัตตาทีม่อียูม่ขีนาดจ ากัดไมม่รีปู ยอ่มไมต่ดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ จงึควร 

กลา่วไว ้

  บคุคลเมือ่ไมบ่ัญญัตอิตัตามขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มไมบ่ัญญัตวิา่มอียูเ่ฉพาะ 

ในชาตนิี ้หรอืไมบ่ัญญัตวิา่เป็นสภาพมอียูต่ลอดกาล หรอืไมม่คีวามเห็นวา่ ‘เราจัก 

ท าอัตตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่ง ทีม่อียู ่ใหส้ าเร็จเป็นสภาพเทีย่ง’ การลงความเห็นวา่ 

อัตตาทีม่อียู ่มขีนาดไมจ่ ากัด ไมม่รีปู ยอ่มไมต่ดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี ้ฉะนัน้ 

จงึควรกลา่วไว ้

  อานนท ์บคุคลเมือ่ไมบ่ัญญัตอิัตตา ยอ่มไมบ่ัญญัตดิว้ยความเห็น ๔ อยา่งนีแ้ล” 

ความเห็นวา่เป็นอตัตา 

  [๑๒๑] “อานนท ์บคุคลเมือ่เห็นวา่มอีตัตา ยอ่มเห็นดว้ยความเห็น กีอ่ยา่ง 

  บคุคลเมือ่เห็นเวทนาวา่เป็นอัตตา ยอ่มเห็นวา่ ‘เวทนาเป็นอัตตาของเรา’ 

หรอืเห็นวา่ ‘เวทนาไมใ่ชอ่ัตตาของเรา (เพราะ) อัตตาของเราไมเ่สวยอารมณ์’ หรอื 

เห็นวา่ ‘เวทนาไมใ่ชอ่ัตตาของเรา อัตตาของเราจะไมเ่สวยอารมณ์ก็มใิช ่อัตตาของเรา 

ยังเสวยอารมณ์อยู ่เพราะอัตตาของเรามเีวทนาเป็นคณุสมบัต’ิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ความเห็นวา่เป็นอัตตา 

  [๑๒๒] อานนท ์ในความเห็น ๓ อยา่งนัน้ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาเป็น 

อัตตาของเรา’ เขาจะถกูซกัถามวา่ ‘ผูม้อีาย ุเวทนาม ี๓ อยา่ง คอื สขุเวทนา 

ทกุขเวทนา และอทกุขมสขุเวทนา บรรดาเวทนา ๓ อยา่งนี ้เธอเห็นเวทนาอยา่ง 

ไหนวา่เป็นอัตตา’ 

  ในคราวทีอ่ัตตาเสวยสขุเวทนา ก็ยอ่มไมเ่สวยทกุขเวทนาและอทกุขมสขุเวทนา 

คงเสวยแตส่ขุเวทนาเทา่นัน้ ในคราวทีอ่ัตตาเสวยทกุขเวทนา ก็ยอ่มไมเ่สวยสขุ- 

เวทนาและอทกุขมสขุเวทนา คงเสวยแตท่กุขเวทนาเทา่นัน้ ในคราวทีอ่ัตตาเสวย 

อทกุขมสขุเวทนา ก็ยอ่มไมเ่สวยสขุเวทนาและทกุขเวทนา คงเสวยแตอ่ทกุขมสขุ- 

เวทนาเทา่นัน้ 

  [๑๒๓] อานนท ์แมส้ขุเวทนาก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยเหตปัุจจัยเกดิ 

มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา 

มคีวามดับไปเป็นธรรมดา แมท้กุขเวทนาก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยเหต ุ

ปัจจัยเกดิ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไป 

เป็นธรรมดา มคีวามดับไปเป็นธรรมดา แมอ้ทกุขมสขุเวทนาก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัย 

ปรงุแตง่ อาศัยเหตปัุจจัยเกดิ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  เมือ่บคุคลเสวยสขุเวทนา ยอ่มมคีวามเห็นวา่ ‘นีเ้ป็นอัตตาของเรา’ เมือ่ 

สขุเวทนานัน้ดับ จงึมคีวามเห็นวา่ ‘อัตตาของเราดับไปแลว้’ เมือ่บคุคลเสวยทกุข- 

เวทนา ยอ่มมคีวามเห็นวา่ ‘นีเ้ป็นอัตตาของเรา’ เมือ่ทกุขเวทนานัน้ดับ จงึมคีวาม 

เห็นวา่ ‘อัตตาของเราดับไปแลว้’ เมือ่บคุคลเสวยอทกุขมสขุเวทนา ยอ่มมคีวาม 

เห็นวา่ ‘นีเ้ป็นอัตตาของเรา’ เมือ่อทกุขมสขุเวทนานัน้ดับ จงึมคีวามเห็นวา่ ‘อัตตา 

ของเราดับไปแลว้’ 

  ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาเป็นอัตตาของเรา’ เมือ่เห็นเวทนาวา่เป็นอัตตา 

ยอ่มเห็นอัตตา ไมเ่ทีย่ง สขุบา้ง ทกุขบ์า้ง มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา และมคีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา ในปัจจบุัน เพราะเหตนัุน้แล อานนท ์ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้

จงึยังไมค่วรทีจ่ะเห็นวา่ ‘เวทนาเป็นอัตตาของเรา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

ความเห็นวา่เป็นอัตตา 

  [๑๒๔] อานนท ์ในความเห็น ๓ อยา่งนัน้ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาไมใ่ช ่

อัตตาของเรา (เพราะ) อัตตาของเราไมเ่สวยอารมณ์’ เขาจะถกูซกัถามวา่ ‘ในรปูขนัธ ์

ซึง่ไมม่กีารเสวยอารมณ์ จะมคีวามรูส้กึวา่ ‘เป็นเรา’ เกดิขึน้ไดห้รอืไม”่ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “เกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เพราะเหตนัุน้แล อานนท ์ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

จงึยังไมค่วรทีจ่ะเห็นวา่ เวทนาไมใ่ชอ่ัตตาของเรา เพราะอัตตาของเราไมเ่สวยอารมณ์ 

  [๑๒๕] อานนท ์ในความเห็น ๓ อยา่งนัน้ ผูท้ีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาไมใ่ช ่

อัตตาของเรา อัตตาของเราจะไมเ่สวยอารมณ์ก็มใิช ่อัตตาของเรายังเสวย 

อารมณ์อยู ่เพราะอัตตาของเรามเีวทนาเป็นคณุสมบัต’ิ เขาจะถกูซกัถามวา่ ‘ผูม้ ี

อาย ุก็เพราะเวทนาจะตอ้งดับไปทัง้หมดทัง้สิน้ไมม่เีหลอื เมือ่ไมม่เีวทนา เพราะ 

เวทนาดับไป โดยประการทัง้ปวงยังจะมคีวามรูส้กึวา่ ‘เป็นเรา’ ไดห้รอืไม ่

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เพราะเหตนัุน้แล อานนท ์ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

จงึยังไมค่วรทีจ่ะเห็นวา่ ‘เวทนาไมใ่ชอ่ัตตาของเรา อัตตาของเราจะไมเ่สวยอารมณ์ 

ก็มใิช ่อัตตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู ่เพราะอัตตาของเรามเีวทนาเป็นคณุสมบัต’ิ 

  [๑๒๖] อานนท ์ภกิษุใดไมเ่ห็นเวทนาวา่เป็นอัตตา ไมเ่ห็นการเสวยอารมณ์ 

วา่เป็นอัตตา และไมเ่ห็นวา่ ‘อัตตาของเรายังตอ้งเสวยอารมณ์ เพราะวา่อัตตาของ 

เรามเีวทนาเป็นคณุสมบัต’ิ ภกิษุนัน้เมือ่เห็นอยา่งนีย้อ่มไมถ่อืมั่นอะไร ๆ ในโลก 

และเมือ่ไมถ่อืมั่นยอ่มไมส่ะทกสะทา้น เมือ่ไมส่ะทกสะทา้นยอ่มดับไดเ้ฉพาะตน๑ 

ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ผูใ้ดกลา่วกับภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้ดังกลา่วนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นมทีฏิฐวิา่ 

‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ การกลา่วของผูนั้น้ไมส่มควร ผูใ้ดกลา่ว 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยอ่มดบัไดเ้ฉพาะตน หมายถงึดับกเิลสไดด้ว้ยตนเอง (ท.ีม.อ. ๑๒๖/๑๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

วญิญาณฐติ ิ๗ ประการ 

กับภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้ดังกลา่วนัน้ อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นมทีฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื’ การกลา่วของผูนั้น้ก็ไมส่มควร ผูใ้ดกลา่วกับภกิษุผูม้จีติ 

หลดุพน้แลว้ดังกลา่วนัน้ อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นมทีฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

เกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื’ การกลา่วของผูนั้น้ก็ไมส่มควร ผูใ้ดกลา่วกับภกิษุผูม้จีติ 

หลดุพน้แลว้ดังกลา่วนัน้ อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นมทีฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื’ การกลา่วของผูนั้น้ก็ไมส่มควร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะชือ่ ค าทีเ่ป็นเพยีงชือ่ ความหมาย ค าทีใ่ชต้าม 

ความหมาย บัญญัต ิค าบัญญัต ิความเขา้ใจ สือ่ความเขา้ใจ วฏัฏะยังเป็นไปอยู ่

ตลอดกาลเพยีงใด วฏัฏะยอ่มหมนุไปตลอดกาลเพยีงนัน้ 

  ภกิษุชือ่วา่หลดุพน้แลว้เพราะรูย้ ิง่วฏัฏะนัน้ ผูใ้ดกลา่วกับภกิษุผูห้ลดุพน้แลว้ 

เพราะรูย้ ิง่วฏัฏะนัน้วา่ ‘ทา่นมทีฏิฐวิา่ ‘พระอรหันตย์อ่มไมรู่ไ้มเ่ห็น’ การกลา่วของ 

ผูนั้น้ก็ไมส่มควร’ 

วญิญาณฐติ ิ๗ ประการ 

(ภมูเิป็นทีต่ ัง้แหง่วญิญาณ) 

  [๑๒๗] อานนท ์วญิญาณฐติิ๑ ๗ ประการ และอายตนะ ๒ ประการนี ้

  วญิญาณฐติ ิ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษย ์

       เทพบางพวก๒ และวนิปิาตกิะบางพวก๓ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๑ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๓๓๒/๒๒๒-๒๒๓, ๓๕๗/๒๕๘-๒๕๙, องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๒๔/๔๘๑-๔๘๒ 

๒ เทพบางพวก หมายถงึพวกเทพในสวรรคช์ัน้กามาวจร ๖ คอื (๑) ชัน้จาตมุหาราช (๒) ชัน้ดาวดงึส ์

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

๓ วนิปิาตกิะบางพวก ในทีน่ีห้มายถงึยักษิณีและเวมานกิเปรตทีพ่น้จากอบายภมู ิ๔ (ท.ีม.อ. ๑๒๗/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

วญิญาณฐติ ิ๗ ประการ 

   ๒. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายตา่งกัน แตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื 

       พวกเทพชัน้พรหมกายกิา๑เกดิในปฐมฌานและเหลา่สตัวผ์ูเ้กดิใน 

       อบาย ๔ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๒ 

   ๓. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน แตม่สีญัญาตา่งกัน คอื 

       พวกเทพชัน้อาภัสสระ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๓ 

   ๔. มสีตัวทั์ง้หลายผูม้กีายอยา่งเดยีวกัน มสีญัญาอยา่งเดยีวกัน คอื 

       พวกเทพชัน้สภุกณิหะ (เทพทีเ่ต็มไปดว้ยความงดงาม) นีเ้ป็น 

       วญิญาณฐติทิี ่๔ 

   ๕. มสีตัวทั์ง้หลายผูบ้รรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

       ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๕ 

   ๖. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุ 

       มไิด’้ นีเ้ป็นวญิญาณฐติทิี ่๖ 

   ๗. มสีตัวทั์ง้หลายผูล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ นีเ้ป็น 

       วญิญาณฐติทิี ่๗ 

  อายตนะ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อสญัญสีตัตายตนะ (อายตนะของสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา) นี้เป็นอายตนะ 

       ที ่๑ 

   ๒. เนวสญัญานาสญัญายตนะ (อายตนะของสตัวผ์ูม้สีญัญาก็มใิช ่ไมม่ ี

       สญัญาก็มใิช)่ นีเ้ป็นอายตนะที ่๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พวกเทพช ัน้พรหมกายกิา หมายถงึพรหมชัน้ปฐมฌาน ๓ ชัน้ คอื (๑) พรหมปารสิัชชา (พวกบรษัิทบรวิาร 

   มหาพรหม) (๒) พรหมปโุรหติา (พวกปโุรหติมหาพรหม) (๓) มหาพรหมา (พวกทา้วมหาพรหม) (ท.ีม.อ. 

   ๑๒๓/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

วญิญาณฐติ ิ๗ ประการ 

  [๑๒๘] อานนท ์ในวญิญาณฐติ ิ๗ ประการนัน้ วญิญาณฐติทิี ่๑ วา่ สตัว ์

ทัง้หลายผูม้กีายตา่งกัน มสีญัญาตา่งกัน คอื มนุษยบ์างพวก เทพบางพวกและ 

วนิปิาตกิะบางพวก ผูท้ีรู่ว้ญิญาณฐตินัิน้ รูค้วามเกดิ รูค้วามดับ รูค้ณุ รูโ้ทษของ 

วญิญาณฐตินัิน้ และรูอ้บุายสลัดออกจากวญิญาณฐตินัิน้ เขาควรจะเพลดิเพลนิใน 

วญิญาณฐตินัิน้อยูอ่กีหรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมค่วร พระพทุธเจา้ขา้” 

                                                  ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์วญิญาณฐติทิี ่๗ วา่ สตัวทั์ง้หลายผูล้ว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยประการ 

ทัง้ปวงโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร” ผูท้ีรู่ว้ญิญาณฐตินัิน้ รูค้วามเกดิ รูค้วามดับ รูค้ณุ 

รูโ้ทษของวญิญาณฐตินัิน้ และรูอ้บุายสลัดออกจากวญิญาณฐตินัิน้ เขาควรจะเพลดิเพลนิ 

ในวญิญาณฐตินัิน้อยูอ่กีหรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมค่วร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์ในอายตนะ ๒ ประการนัน้ อายตนะที ่๑ 

คอื อสญัญสีตัตายตนะ ผูท้ีรู่อ้สญัญสีตัตายตนะนัน้ รูค้วามเกดิ รูค้วามดับ รูค้ณุ 

รูโ้ทษของอสญัญสีตัตายตนะนัน้ และรูอ้บุายสลัดออกจากอสญัญสีตัตายตนะนัน้ 

เขาควรจะเพลดิเพลนิในอสญัญสีตัตายตนะนัน้อยูอ่กีหรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมค่วร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์อายตนะที ่๒ คอื เนวสญัญานาสญัญา- 

ยตนะ ผูท้ีรู่เ้นวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ รูค้วามเกดิ รูค้วามดับ รูค้ณุ รูโ้ทษของ 

เนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ และรูอ้บุายสลัดออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ 

เขาควรจะเพลดิเพลนิในเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้อยูอ่กีหรอื” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

วโิมกข ์๘ ประการ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมค่วร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “อานนท ์ภกิษุผูรู้ถ้งึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

ของวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ และอบุายสลดัออกจากวญิญาณฐติ ิ๗ และ 

อายตนะ ๒ นีต้ามความเป็นจรงิ ยอ่มหลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น๑ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ 

ผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ๒ 

วโิมกข ์๘ ประการ 

  [๑๒๙] อานนท ์วโิมกข์๓ ๘ ประการนี้ 

  วโิมกข ์๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้รีปู เห็นรปูทัง้หลาย๔ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๑ 

   ๒. บคุคลผูม้อีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก๕ นีเ้ป็น 

       วโิมกขป์ระการที ่๒ 

   ๓. บคุคลผูน้อ้มใจไปวา่ ‘งาม‘๖ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๓ 

   ๔. บคุคลบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศ 

       หาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสัญญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หลดุพน้เพราะไมถ่อืม ัน่ หมายถงึไมถ่อืมั่นในอปุาทาน ๔ คอื (๑) กามปุาทาน (ความถอืมั่นในกาม) 

   (๒) ทฏิฐปุาทาน (ความถอืมั่นในทฏิฐ)ิ (๓) สลัีพพตปุาทาน (ความถอืมั่นในศลีพรต) (๔) อัตตวาทปุาทาน 

   (ความถอืมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) (ท.ีม.อ. ๑๒๘/๑๑๒) 

๒ ผูเ้ป็นปญัญาวมิตุ หมายถงึหลุดพน้ดว้ยก าลังปัญญา โดยไมไ่ดบ้รรลสุมาธชิัน้สงูคอืวโิมกข ์๘ (ท.ีม.ฏกีา 

   ๑๒๘/๑๔๔) 

๓ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๓๓๙/๒๓๑, ๓๕๘/๒๗๑-๒๗๒, ม.ม. ๑๓/๒๔๘/๒๒๓, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๖/๓๖๘- 

   ๓๖๙ 

๔ มรีปู หมายถงึไดรู้ปฌานโดยเจรญิกสณิทีก่ าหนดวัตถใุนกายของตน เชน่ สผีม เห็นรปูท ัง้หลาย หมายถงึ 

   เห็นรปูฌาน ๔ (ท.ีม.อ. ๑๒๙/๑๑๒-๑๑๓) 

๕ เห็นรปูท ัง้หลายภายนอก หมายถงึเห็นรปูทัง้หลายมนีลีกสณิเป็นตน้ดว้ยญาณจักข ุ(ท.ีม.อ. ๑๒๙/๑๑๒- 

   ๑๑๓) 

๖ ผูน้อ้มใจไปวา่งาม หมายถงึผูเ้จรญิวัณณกสณิ ก าหนดสทีีง่าม (ท.ีม.อ. ๑๒๙/๑๑๒-๑๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๒. มหานทิานสตูร] 

วโิมกข ์๘ ประการ 

   ๕. บคุคลลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

       นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๕ 

   ๖. บคุคลลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่นีเ้ป็นวโิมกข ์

       ประการที ่๖ 

   ๗. บคุคลลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๗ 

   ๘. บคุคลลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

       สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๘ 

  อานนท ์วโิมกข ์๘ ประการนีแ้ล 

  [๑๓๐] อานนท ์ภกิษุผูเ้ขา้วโิมกข ์๘ ประการนี ้โดยอนุโลมบา้ง โดยปฏโิลมบา้ง 

ทัง้โดยอนุโลมและปฏโิลมบา้ง เขา้หรอืออกไดต้ามโอกาสทีต่อ้งการ ตามชนดิ 

สมาบัตทิีต่อ้งการ และตามระยะเวลาทีต่อ้งการ ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุนี ้

เราเรยีกวา่ ผูเ้ป็นอภุโตภาควมิตุ๑อานนท ์อภุโตภาควมิตุตอิยา่งอืน่ทีด่กีวา่หรอืประณีต 

กวา่อภุโตภาควมิตุตนิี ้ไมม่”ี 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

มหานทิานสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นอภุโตภาควมิตุ คอื ผูห้ลุดพน้ทัง้ ๒ สว่น หมายถงึพระอรหันตผ์ูบ้ าเพ็ญสมถะมามากจนไดส้มาบัต ิ๘ 

   แลว้จงึใชส้มถะนัน้เป็นฐานบ าเพ็ญวปัิสสนาตอ่ไป ชือ่ว่าหลดุพน้ ๒ สว่น คอื (๑) หลดุพน้จากรปูกายดว้ย 

   อรปูสมาบัต ิ(วกิขัมภนะ) (๒) หลดุพน้จากนามกายดว้ยอรยิมรรค (สมจุเฉทะ) (ท.ีม.อ. ๑๓๐/๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

วา่ดว้ยมหาปรนิพิพาน 

 

๓. มหาปรนิพิพานสตูร 

 

วา่ดว้ยมหาปรนิพิพาน 

  [๑๓๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ 

พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร มพีระประสงคจ์ะเสด็จไป 

ปราบแควน้วชัช ีรับสัง่วา่ “เราจะโคน่ลม้พวกวชัชผีูม้ฤีทธิ์๑มากอยา่งนี ้มอีานุภาพ๒ 

มากอยา่งนี ้ใหพ้นิาศยอ่ยยับ๓” 

  [๑๓๒] พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร รับสัง่ 

เรยีกวสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตยแ์ควน้มคธมาตรัสวา่ “มาเถดิ พราหมณ์ ทา่นจง 

ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ กราบพระยคุลบาทดว้ยเศยีรเกลา้ แลว้ทลูถาม 

ถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ 

อยูส่ าราญตามค าของเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนาม 

วา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ขอกราบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร 

ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัย 

สมบรูณ์ อยูส่ าราญ’ และจงกราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระราชาแหง่แควน้ 

มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร มพีระประสงคจ์ะเสด็จไปปราบแควน้วัชช ี

มรัีบสัง่อยา่งนีว้า่ ‘เราจะโคน่ลม้พวกวชัชผีูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี้ 

ใหพ้นิาศยอ่ยยับ’ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์แกท่า่นอยา่งไร ทา่นพงึจ าค า 

พยากรณ์นัน้ใหด้แีลว้มาบอกเรา เพราะวา่พระตถาคตทัง้หลายยอ่มไมต่รัสค าเท็จ๔” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฤทธ ิในทีน่ีห้มายถงึความพรอ้มเพรยีงกัน (ท.ีม.อ.๑๓๑/๑๑๕) 

๒ อานภุาพ ในทีน่ีห้มายถงึการไดรั้บการศกึษาฝึกฝนศลิปะตา่ง ๆ เชน่ ศลิปะเรือ่งชา้ง (ท.ีม.อ.๑๓๑/๑๑๕) 

๓ ใหพ้นิาศยอ่ยยบั ในทีน่ีห้มายถงึท าใหไ้มม่ ีใหถ้งึความไมเ่จรญิ และใหถ้งึความเสือ่มไปแหง่ญาต ิเป็นตน้ 

   (ท.ีม.อ.๑๓๑/๑๑๕) 

๔ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๒๒/๓๒-๓๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ราชอปรหิานยิธรรม 

 

วสัสการพราหมณ์ 

  [๑๓๓] วสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตยแ์ควน้มคธ ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

เทยีมยานพาหนะคันงาม ๆ ขึน้ยานพาหนะคันงาม ๆ ออกจากกรงุราชคฤหพ์รอ้มดว้ย 

ยานพาหนะคันงาม ๆ ตดิตามอกีหลายคันไปยังภเูขาคชิฌกฏู จนสดุทางทีย่านพาหนะ 

จะเขา้ไปได ้ลงจากยานพาหนะเดนิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ขอกราบพระยคุลบาทของพระโคดมดว้ยพระเศยีร ทลูถาม 

ถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธนอ้ย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามัยสมบรูณ์ 

อยูส่ าราญ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร มพีระประสงค ์

จะเสด็จไปปราบแควน้วชัช ีมรัีบสัง่อยา่งนีว้า่ ‘เราจะโคน่ลม้พวกวชัชผีูม้ฤีทธิม์าก 

อยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี ้ใหพ้นิาศยอ่ยยับ” 

ราชอปรหิานยิธรรม 

  [๑๓๔] สมัยนัน้ ทา่นพระอานนทย์นืถวายงานพัดพระผูม้พีระภาคอยู ่ณ 

เบือ้งพระปฤษฎางค ์พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ 

  ๑. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัชหีมั่นประชมุกันเนอืงนติย ์ประชมุ 

กันมากครัง้” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ 

‘พวกเจา้วชัชหีมั่นประชมุกันเนอืงนติย ์ประชมุกันมากครัง้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิ 

อยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังหมั่นประชมุกันเนอืงนติย ์

ประชมุกันมากครัง้” 

  ๒. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัชพีรอ้มเพรยีงกันประชมุ พรอ้ม 

เพรยีงกันเลกิประชมุ และพรอ้มเพรยีงกันท ากจิทีพ่วกเจา้วชัชจีะพงึท า” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัชพีรอ้มเพรยีงกัน 

ประชมุ พรอ้มเพรยีงกันเลกิประชมุ และพรอ้มเพรยีงกันท ากจิทีพ่วกเจา้วชัชจีะพงึท า” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ราชอปรหิานยิธรรม 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังพรอ้มเพรยีงกันประชมุ พรอ้มเพรยีงกันเลกิประชมุ และ 

พรอ้มเพรยีงกันท ากจิทีพ่วกเจา้วชัชจีะพงึท า” 

  ๓. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัชไีมบ่ัญญัตสิ ิง่ทีม่ไิดบ้ัญญัตไิว ้

ไมล่ม้ลา้งสิง่ทีบ่ัญญัตไิวแ้ลว้ ถอืปฏบิัตมิั่นตามวชัชธีรรมทีว่างไวเ้ดมิ๑” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัชไีมบ่ัญญัตสิ ิง่ทีม่ไิด ้

บัญญัตไิว ้ไมล่ม้ลา้งสิง่ทีบ่ัญญัตไิวแ้ลว้ ถอืปฏบิัตมิั่นตามวชัชธีรรมทีว่างไวเ้ดมิ 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังไมบ่ัญญัตสิ ิง่ทีม่ไิดบ้ัญญัตไิว ้ไมล่ม้ลา้งสิง่ทีบ่ัญญัตไิวแ้ลว้ 

ถอืปฏบิัตมิั่นตามวชัชธีรรมทีว่างไวเ้ดมิ” 

  ๔. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัช ีสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

เจา้วชัชผีูม้พีระชนมายมุากของชาววชัช ีและส าคัญถอ้ยค าของทา่นเหลา่นัน้วา่เป็น 

สิง่ควรรับฟัง” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัช ีสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาเจา้วชัชผีูม้พีระชนมายมุากของชาววชัช ีและส าคัญถอ้ยค าของทา่นเหลา่นัน้ 

วา่เป็นสิง่ควรรับฟัง” 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเจา้วชัชผีูม้พีระชนมายมุาก 

ของชาววชัช ีและส าคัญถอ้ยค าของทา่นเหลา่นัน้วา่เป็นสิง่ควรรับฟัง” 

  ๕. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัชไีมฉุ่ดครา่ขนืใจกลุสตร ีหรอืกลุกมุาร ี

ใหอ้ยูร่ว่มดว้ย” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชัชธีรรมทีว่างไวเ้ดมิ หมายถงึประเพณีทีส่บืตอ่กันมานาน เชน่ จับผูต้อ้งสงสัยวา่เป็นโจร ผูจั้บจะไม ่

   สอบสวนเอง แตจ่ะสง่ใหฝ่้ายสอบสวน ฝ่ายสอบสวนสบืสวนแลว้รูว้่าไมใ่ชก็่ปลอ่ย ถา้ยังสงสัยก็สง่ตอ่ขึน้ไป 

   ตามล าดับชัน้ บางกรณีอาจสง่ถงึเสนาบด ีบางกรณีอาจสง่ถงึพระราชาเพือ่ทรงวนิจิฉัย (ท.ีม.อ. ๑๓๔/๑๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ราชอปรหิานยิธรรม 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัชไีมฉุ่ดครา่ขนืใจ 

กลุสตร ีหรอืกลุกมุารใีหอ้ยูร่ว่มดว้ย” 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังไมฉุ่ดครา่ขนืใจกลุสตร ีหรอืกลุกมุารใีหอ้ยูร่ว่มดว้ย” 

  ๖. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัช ีสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

เจดยีใ์นแควน้วชัชขีองชาววชัชทัีง้ในเมอืงและนอกเมอืง และไมล่ะเลยการบชูาอัน 

ชอบธรรมทีเ่คยใหเ้คยกระท าตอ่เจดยีเ์หลา่นัน้ใหเ้สือ่มสญูไป” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัช ีสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาเจดยีใ์นแควน้วชัชขีองชาววชัชทัีง้ในเมอืงและนอกเมอืง และไมล่ะเลย 

การบชูาอันชอบธรรมทีเ่คยใหเ้คยกระท าตอ่เจดยีเ์หลา่นัน้ใหเ้สือ่มสญูไป” 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเจดยีใ์นแควน้วชัชขีองชาววชัช ี

ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง และไมล่ะเลยการบชูาอันชอบธรรมทีเ่คยใหเ้คยกระท าตอ่ 

เจดยีเ์หลา่นัน้ใหเ้สือ่มสญูไป” 

  ๗. “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่ ‘พวกเจา้วชัชจัีดการรักษา คุม้ครอง ป้องกัน 

พระอรหันตทั์ง้หลายโดยชอบธรรมดว้ยตัง้ใจวา่ ‘ท าอยา่งไร พระอรหันตท์ีย่ังไมม่า 

พงึมาสูแ่วน่แควน้ของเรา ทา่นทีม่าแลว้พงึอยูอ่ยา่งผาสกุในแวน่แควน้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ ‘พวกเจา้วชัชจัีดการรักษา 

คุม้ครอง ป้องกันพระอรหนัตทั์ง้หลายโดยชอบธรรมดว้ยตัง้ใจวา่ ‘ท าอยา่งไร 

พระอรหันตท์ีย่ังไมม่า พงึมาสูแ่วน่แควน้ของเรา ทา่นทีม่าแลว้พงึอยูอ่ยา่งผาสกุใน 

แวน่แควน้” 

  “อานนท ์พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังจัดการรักษา คุม้ครอง ป้องกันพระอรหันตทั์ง้หลาย 

โดยชอบธรรมดว้ยตัง้ใจวา่ ‘ท าอยา่งไร พระอรหันตท์ีย่ังไมม่า พงึมาสูแ่วน่แควน้ 

ของเรา ทา่นทีม่าแลว้พงึอยูอ่ยา่งผาสกุในแวน่แควน้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

  [๑๓๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่กับวสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตย ์

แควน้มคธวา่ “พราหมณ์ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีส่ารันทเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีไดแ้สดง 

อปรหิานยิธรรม ๗ ประการนี ้แกพ่วกเจา้วชัช ีพวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิ 

อยา่งเดยีวไมม่คีวามเสือ่มเลยตราบเทา่ทีพ่วกเจา้วชัชยีังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ 

ประการนีอ้ยูแ่ละใสใ่จอปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู”่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้วสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตยแ์ควน้มคธ 

ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พวกเจา้วชัชมีอีปรหิานยิธรรมแมเ้พยีง 

ขอ้เดยีวก็พงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีวไมม่คีวามเสือ่มเลย ไมจ่ าตอ้งกลา่ววา่ 

มคีรบทัง้ ๗ ประการ ขา้แตท่า่นพระโคดม พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ไมค่วรท าสงครามกับพวกเจา้วชัช ีนอกจากจะใชว้ธิ ี

ปรองดองทางการทตู หรอืไมก็่ท าใหแ้ตกสามัคคกีนั ขา้แตท่า่นพระโคดม ถา้อยา่งนัน้ 

บัดนี ้ขา้พระองคข์อทลูลากลับ เพราะมกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  จากนัน้ วสัสการพราหมณ์ มหาอ ามาตยแ์ควน้มคธมใีจยนิดชีืน่ชมพระด ารัส 

ของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุจากทีน่ั่งจากไป 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม๑ 

  [๑๓๖] เมือ่วสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตยแ์ควน้มคธจากไปไมน่าน พระผูม้ ี

พระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอจงไปนมินตภ์กิษุทีเ่ขา้ 

มาพักอยูใ่นกรงุราชคฤหท์กุรปูใหม้าประชมุกันทีห่อฉัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ นมินตภ์กิษุทีเ่ขา้มาพักอยูใ่นกรงุ 

ราชคฤหท์กุรปูใหม้าประชมุกันทีห่อฉันแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๒๓-๒๗/๓๗-๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุสงฆป์ระชมุกันแลว้ ขอพระผูม้พีระภาคจงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงลกุจากพทุธอาสน ์เสด็จเขา้ไปยังหอฉัน 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรม ๗ ประการแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิ๑อยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังหมั่นประชมุกันเนอืงนติย ์ประชมุกันมากครัง้ 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังพรอ้มเพรยีงกันประชมุ พรอ้มเพรยีงกันเลกิ 

       ประชมุ และพรอ้มเพรยีงกันท ากจิทีส่งฆจ์ะพงึท า 

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังไมบ่ัญญัตสิ ิง่ทีเ่รามไิดบ้ัญญัตไิว ้ไมล่ม้ลา้งสิง่ 

       ทีเ่ราไดบ้ัญญัตไิวแ้ลว้ ถอืปฏบิัตมิั่นตามสกิขาบททีเ่ราบัญญัตไิวแ้ลว้ 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุผูเ้ป็นเถระ 

       เป็นรัตตัญญู๒ บวชมานาน เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก และ 

       ส าคัญถอ้ยค าของทา่นเหลา่นัน้วา่เป็นสิง่ควรรับฟัง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเจรญิ ในทีน่ีห้มายถงึความเจรญิดว้ยคณุธรรมมศีลีเป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๑๓๖/๑๒๖) 

๒ เป็นเถระ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นผูม้คีวามมั่นคง (ถริภาวะ) ในพระศาสนา ไมห่วนคนืไปสูเ่พศคฤหัสถอ์กี ประกอบ 

   ดว้ยคณุธรรมทีใ่หเ้ป็นพระเถระคอืศลีเป็นตน้ รตัตญัญ ูเป็นต าแหน่งเอตทัคคะทีพ่ระอัญญาโกณฑัญญะ 

   ไดร้ับยกยอ่งจากพระพทุธเจา้มคีวามหมายว่ารูร้าตรนีาน คอืบวชรูแ้จง้ธรรม และเป็นพระขณีาสพกอ่น 

   พระสาวกทัง้หลาย (ท.ีม.อ. ๑๓๖/๑๒๖, ท.ีม.ฏกีา ๑๓๖/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังไมต่กอยูใ่นอ านาจแหง่ตัณหากอ่ใหเ้กดิภพใหม ่

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูมุ้ง่หวงัเสนาสนะป่า 

   ๗. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังตัง้สตไิวใ้นภายในวา่ ‘ท าอยา่งไร เพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลีงามทีย่ังไมม่า พงึมา ทา่นทีม่าแลว้ 

       พงึอยูอ่ยา่งผาสกุ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรม ๗ ประการอกีหมวดหนึง่ 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูไ้มช่อบการงาน๑ ไมย่นิดกีารงาน ไมห่มั่น 

       ประกอบความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ๒ ไมย่นิดกีารพดูคยุ 

       ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมช่อบการงาน ในทีน่ีห้มายถงึไมเ่พลดิเพลนิอยูด่ว้ยการท างาน เชน่ การท าจวีร การท าผา้กรองน ้า 

   จนไมม่เีวลาบ าเพ็ญสมณธรรม เชน่ ถา้ทา่นรูจั้กแบง่เวลา ถงึเวลาเรยีนก็เขา้เรยีน ถงึเวลาสวดมนตก็์สวด 

   ถงึเวลาเจรญิภาวนาก็เจรญิ ไมถ่อืวา่ ชอบการงาน (ท.ีม.อ. ๑๓๗/๑๒๘) 

๒ ไมช่อบการพดูคยุ หมายถงึไม่ชอบพดูคยุเรือ่งนอกธรรมนอกวนัิยตลอดทัง้วัน เชน่ เรือ่งผูห้ญงิ ถา้ 

   สนทนาธรรมเพือ่แกปั้ญหา ไมถ่อืวา่ ชอบการพดูคุย (ท.ีม.อ. ๑๓๗/๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ ไมย่นิดกีารนอนหลับ 

       ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ไมย่นิดกีาร 

       คลกุคลดีว้ยหมู ่ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบการคลกุคล ี

       ดว้ยหมู ่

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นผูไ้มม่คีวามปรารถนาชัว่ ไมต่กไปสูอ่ านาจ 

       ของความปรารถนาชัว่ 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังไมม่มีติรชัว่ มสีหายชัว่ มเีพือ่นชัว่ 

   ๗. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังไมถ่งึความหยดุชะงักในระหวา่งเพยีงเพราะบรรล ุ

       คณุวเิศษชัน้ต า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรม ๗ ประการอกีหมวดหนึง่ 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมศีรัทธา๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศรทัธา แปลวา่ความเชือ่ ม ี๔ อยา่งคอื (๑) อาคมนียะ (ศรัทธาของพระโพธสิัตว ์ผูบ้ าเพ็ญเพือ่ 

   พระสัพพัญญตุญาณ) (๒) อธคิมะ (ศรัทธาของพระอรยิบคุคล) (๓) ปสาทะ (ศรัทธาในพระพทุธ พระธรรม 

   และพระสงฆ)์ (๔) โอกัปปนะ (ศรัทธาอยา่งมั่นคง) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึปสาทะและโอกัปปนะเทา่นัน้ (ท.ีม.อ. 

   ๑๓๘/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมหีริ ิ

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมโีอตตัปปะ 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเป็นพหสูตู๑ 

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังปรารภความเพยีร๒ 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมสีตติัง้มั่น 

   ๗. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่

  [๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรม ๗ ประการอกีหมวดหนึง่ 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิสตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่ 

       การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองค ์

       แหง่การตรัสรูค้อืการเฟ้นธรรม) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พหสูตู แปลวา่ ผูฟั้งมามาก ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) ปรยัิตตพิหสูตู (แตกฉานในพระไตรปิฎก) (๒) ปฏเิวธ- 

   พหสูตู (บรรลสุัจจะทัง้หลาย) พหสูตูในทีน่ีห้มายถงึปรยัิตตพิหสูตู (ท.ีม.อ. ๑๓๘/๑๓๐) 

๒ ปรารภความเพยีร หมายถงึบ าเพ็ญเพยีรทัง้ทางกายทัง้ทางจติ ความเพยีรทางกาย คอื เวน้การคลกุคล ี

   ดว้ยหมูค่ณะ เป็นอยูโ่ดดเดีย่ว ความเพยีรทางจติ คอื บรรเทาความฟุ้งซา่นแหง่จติ (ท.ีม.อ. ๑๓๘/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่ 

       การตรัสรูค้อืความเพยีร) 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่ 

       การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) 

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองค ์

       แหง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัได ้แตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่ 

       การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) 

   ๗. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองค ์

       แหง่การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่

  [๑๔๐] ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรม ๗ ประการอกีหมวดหนึง่ 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิอนจิจสญัญา (ก าหนดหมายความไม ่

       เทีย่งแหง่สงัขาร) 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิอนัตตสญัญา (ก าหนดหมายความเป็น 

       อนัตตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิอสภุสญัญา (ก าหนดหมายความไมง่าม 

       แหง่กาย) 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิอาทนีวสญัญา (ก าหนดหมายทกุขโ์ทษ 

       ของกายอันมคีวามเจ็บไขต้า่ง ๆ) 

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิปหานสญัญา (ก าหนดหมายเพือ่ละ 

       อกศุลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย) 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญิวริาคสญัญา(ก าหนดหมายวริาคะวา่เป็น 

       ธรรมละเอยีดประณีต) 

   ๗. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังเจรญินโิรธสญัญา (ก าหนดหมายนโิรธวา่เป็น 

       ธรรมละเอยีดประณีต) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๗ ประการนีอ้ยู ่

  [๑๔๑] ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงอปรหิานยิธรรมอกีหมวดหนึง่แกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังตัง้มั่นเมตตากายกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในทีแ่จง้และในทีล่บั ในทีน่ีห้มายถงึทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง (ท.ีม.อ. ๑๔๑/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

   ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังตัง้มั่นเมตตาวจกีรรมในเพือ่นพรหมจาร ี

       ทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ 

   ๓. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังตัง้เมตตามโนกรรมในเพือ่นพรหมจาร ีทัง้ใน 

       ทีแ่จง้และในทีล่ับ 

   ๔. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมกีารบรโิภคโดยไมแ่บง่แยกลาภทัง้หลายอัน 

       ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต 

       (อาหารในบาตร) บรโิภครว่มกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลี 

   ๕. ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมศีลีทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท๑ 

       ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

       เสมอกันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ 

   ๖. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

       ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีรยิทฏิฐอิันเป็นธรรมเครือ่งน าออกเพือ่ 

       ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ท้ าตาม เสมอกันกับเพือ่นพรหมจาร ี

       ทัง้หลายทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุยังมอีปรหิานยิธรรมทัง้ ๖ ประการนีอ้ยู ่และใสใ่จอปรหิานยิธรรม 

ทัง้ ๖ ประการนีอ้ยู”่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นไท ในทีน่ีห้มายถงึไมเ่ป็นทาสของตัณหา (ท.ีม.อ. ๑๔๑/๑๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ภกิขอุปรหิานยิธรรม 

  [๑๔๒] ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยู ่ทีภ่เูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ทรงแสดงธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะ 

อยา่งนี ้สมาธมิลีักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรม 

โดยมศีลีเป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธ ิ

เป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน 

ยอ่มหลดุพน้โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

  [๑๔๓] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัยในกรงุ 

ราชคฤห ์รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

อัมพลัฏฐกิาวนักัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุ 

สงฆห์มูใ่หญเ่สด็จไปถงึอมัพลัฏฐกิาวนั ประทับอยูท่ีพ่ระต าหนักหลวงในอัมพลัฏฐกิาวนั 

ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาค เมือ่ประทับอยูท่ีพ่ระต าหนักหลวงในอัมพลัฏฐกิาวนั 

ทรงแสดงธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้

สมาธมิลีักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลี 

เป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้ 

โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

  [๑๔๔] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัยในอัมพ- 

ลัฏฐกิาวนั รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

เมอืงนาฬันทากัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญเ่สด็จไปถงึเมอืงนาฬันทา ประทับอยูท่ีป่าวารกิัมพวนั เขตเมอืงนาฬันทานัน้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทา่นพระสารบีตุรบันลอืสหีนาท 

 

ทา่นพระสารบีตุรบนัลอืสหีนาท๑ 

  [๑๔๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ไมเ่คยม ีจักไมม่ ี

และยอ่มไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ ซ ึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่ 

พระผูม้พีระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เธอกลา่วอาสภวิาจา (วาจาอยา่งองอาจ) 

อยา่งสงู เธอถอืเอาดา้นเดยีว บันลอืสหีนาทวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

เลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอื 

พราหมณ์ผูอ้ ืน่ ซ ึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค’ 

  สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองคใ์นอดตีกาลดว้ยใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้จงึทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรม 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้” 

  ทา่นพระสารบีตุรทลูตอบวา่ “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองคใ์นอนาคตกาลดว้ยใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้จักทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

จักทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมปัีญญา 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๓๗๘/๒๓๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทา่นพระสารบีตุรบันลอืสหีนาท 

  “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูใ้จเราผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในบัดนี ้

ดว้ยใจของตนแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมศีลีอยา่งนี ้

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมเป็นเครือ่ง 

อยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมเป็นเครือ่งหลดุพน้อยา่งนี้” 

  “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร ก็ในเรือ่งนี ้เธอไมม่เีจโตปรยิญาณ๑ในพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้ในอดตี อนาคต และปัจจบุัน เมือ่เป็นเชน่นัน้ บัดนี ้ไฉนเธอกลา่วอาสภวิาจา 

เธอถอืเอาดา้นเดยีวบันลอืสหีนาทวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใส 

พระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ 

ซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค” 

  [๑๔๖] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึแมว้า่ 

ขา้พระองคจ์ะไมม่เีจโตปรยิญาณในพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้ในอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน แตข่า้พระองคก็์รูว้ธิกีารอนุมาน เปรยีบเหมอืนเมอืงชายแดนของ 

พระเจา้แผน่ดนิมรีากฐานมั่นคง มกี าแพงแข็งแรง มป้ีอมคา่ยแข็งแรง มปีระตเูดยีว 

นายประตขูองเมอืงนัน้เป็นคนเฉลยีวฉลาด หลักแหลม หา้มคนทีไ่มรู่จั้ก อนุญาตให ้

คนทีรู่จั้กเขา้ไปได ้เขาเดนิส ารวจดหูนทางตามล าดับรอบเมอืงนัน้ ไมเ่ห็นรอยตอ่ 

หรอืชอ่งก าแพงโดยทีส่ดุแมเ้พยีงทีท่ีพ่อแมวลอดออกได ้เขายอ่มรูว้า่ ‘สตัวใ์หญ ่

ทกุชนดิเมือ่จะเขา้หรอืออกเมอืงนี ้ก็จะเขา้หรอืออกทางประตนูี้เทา่นัน้’ แมฉั้นใด 

วธิกีารอนุมานก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้พระองคท์ราบวา่ พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอดตีกาล ทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตปรยิญาณ หมายถงึปรชีาก าหนดรูใ้จผูอ้ ืน่ได ้คอื รูใ้จผูอ้ ืน่ อา่นความคดิของเขาได ้เชน่รูว้่าเขาก าลัง 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

โทษของคนทศุลี ๕ ประการ 

ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ตาม 

ความเป็นจรงิ ตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณแลว้ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอนาคตกาล ก็จักทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้ 

หมองใจ ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ 

ตามความเป็นจรงิ จักตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ แมพ้ระผูม้พีระภาค- 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในบัดนี ้ก็ทรงละนวิรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ 

ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ตาม 

ความเป็นจรงิ ตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๔๗] ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูใ่นปาวารกิัมพวนั เขตเมอืง 

นาฬันทา ทรงแสดงธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะ 

อยา่งนี ้สมาธมิลีักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดย 

มศีลีเป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธ ิ

เป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน 

ยอ่มหลดุพน้โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

โทษของคนทศุลี ๕ ประการ๑ 

  [๑๔๘] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัย ในเมอืง 

นาฬันทา รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

ปาฏลคิามกัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุ- 

สงฆห์มูใ่หญเ่สด็จไปถงึปาฏลคิาม พวกอบุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิามไดท้ราบวา่ 

“พระผูม้พีระภาคเสด็จถงึปาฏลคิาม” จงึพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๒๘๕/๙๗-๙๘, ข.ุอ.ุ ๒๕/๗๖/๒๐๙-๒๒๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

โทษของคนทศุลี ๕ ประการ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคโปรดทรงรับเรอืนพักแรมของพวกขา้พระองค ์

ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  พวกอบุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิาม ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับ 

นมินตแ์ลว้จงึลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณเขา้ไป 

ยังเรอืนพักแรมแลว้ ปเูครือ่งลาดท่ัวเรอืนพักแรมแลว้ ปลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า 

ตามประทปีน ้ามันไว ้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้ 

พระองคไ์ดป้เูครือ่งลาดท่ัวเรอืนพักแรมแลว้ ปลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น ้า ตามประทปี 

น ้ามันไวแ้ลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆเ์สด็จเขา้ไปยังเรอืนพักแรม ทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้สูเ่รอืน 

พักแรม ประทับน่ังพงิเสากลาง ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัออก 

  ฝ่ายภกิษุสงฆล์า้งเทา้แลว้ เขา้สูเ่รอืนพักแรม น่ังพงิฝาดา้นทศิตะวนัตก 

ผนิหนา้ไปทางทศิตะวนัออกอยูเ่บือ้งพระปฤษฎางคข์องพระผูม้พีระภาค 

  สว่นอบุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิามลา้งเทา้แลว้ เขา้สูเ่รอืนพักแรม น่ังพงิฝา 

ดา้นทศิตะวนัออก ผนิหนา้ไปทางทศิตะวนัตกอยูเ่บือ้งพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค 

  [๑๔๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกอบุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิาม 

มาตรัสวา่ “คหบดทัีง้หลาย ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตใินโลกนี ้ยอ่มถงึความเสือ่มโภคทรัพย ์

       เป็นอันมาก ซึง่มคีวามประมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นโทษประการที ่๑ 

       แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

   ๒. กติตศิัพทอ์ันชัว่ของบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตยิอ่มกระฉ่อนไป นีเ้ป็น 

       โทษประการที ่๒ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

อานสิงสข์องคนมศีลี ๕ ประการ 

   ๓. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตจิะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิบรษัิท 

       ก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิท 

       ก็ตาม ยอ่มไมแ่กลว้กลา้ เกอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็นโทษประการที ่๓ 

       แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

   ๔. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิยอ่มหลงลมืสตติาย นีเ้ป็นโทษประการ 

       ที ่๔ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

   ๕. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิหลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

       วนิบิาต นรก นีเ้ป็นโทษประการที ่๕ แหง่ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี 

  “คหบดทัีง้หลาย ศลีวบิัตขิองบคุคลผูท้ศุลี มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

อานสิงสข์องคนมศีลี ๕ ประการ 

  [๑๕๐] คหบดทัีง้หลาย ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี มอีานสิงส ์๕ ประการนี ้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลีในโลกนี ้ยอ่มมโีภคทรัพยเ์ป็นอันมาก 

       ซึง่มคีวามไมป่ระมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๑ แหง่ 

       ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี 

   ๒. กติตศิัพทอ์ันงามของบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มขจรไป 

       นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๒ แหง่ศลีสมบตัขิองบคุคลผูม้ศีลี 

   ๓. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี จะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็น 

       ขตัตยิบรษัิทก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม 

       สมณบรษัิทก็ตาม ยอ่มแกลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็น 

       อานสิงสป์ระการที ่๓ แหง่ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี 

   ๔. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มไมห่ลงลมืสตติาย นีเ้ป็น 

       อานสิงสป์ระการที ่๔ แหง่ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การสรา้งเมอืงปาฏลบีตุร 

   ๕. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิใน 

       สคุตโิลกสวรรค ์นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๕ แหง่ศลีสมบัตขิอง 

       บคุคลผูม้ศีลี 

  คหบดทัีง้หลาย ศลีสมบัตขิองบคุคลผูม้ศีลี มอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล๑ 

  [๑๕๑] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหอ้บุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิาม 

เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาเกอืบตลอดคนื ทรงสง่กลับดว้ยพระด ารัสวา่ “คหบด ี

ทัง้หลาย ราตรผีา่นไปมากแลว้๒ ขอทา่นทัง้หลายจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ 

บัดนีเ้ถดิ” อบุาสกอบุาสกิาชาวปาฏลคิามทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ลกุจากทีน่ั่ง 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป เมือ่อบุาสกอบุาสกิา 

ชาวปาฏลคิามเหลา่นัน้จากไปไมน่าน พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังเรอืนวา่ง 

การสรา้งเมอืงปาฏลบีตุร๓ 

  [๑๕๒] สมัยนัน้ มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธ 

สรา้งเมอืงในปาฏลคิามเพือ่ป้องกันพวกเจา้วชัช ีเทวดาจ านวนมากจับจองทีเ่ป็นพัน ๆ 

แหง่ ในปาฏลคิาม จติของพระราชาและราชมหาอ ามาตยท์ีม่ศีกัดิใ์หญ ่ยอ่มนอ้มไป 

เพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ีเ่ทวดาผูม้ศีักดิใ์หญจั่บจอง จติของพระราชาและราช- 

มหาอ ามาตยท์ีม่ศีักดิป์านกลาง ยอ่มนอ้มไปเพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ีเ่ทวดาผูม้ศีักดิ ์

ปานกลางจับจอง จติของพระราชาและราชมหาอ ามาตยท์ีม่ศีกัดิน์อ้ย ยอ่มนอ้มไป 

เพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ีเ่ทวดาผูม้ศีักดิน์อ้ยจับจอง๔ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๑๓/๓๕๕-๓๕๖ 

๒ ราตรผีา่นไปมากแลว้ หมายถงึเกอืบจะสวา่งน่ันเอง (ท.ีม.อ. ๑๕๑/๑๔๐-๑๔๑) 

๓ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๒๘๖/๑๐๐-๑๐๑ 

๔ ทราบวา่ เทวดาเหล่านี ้เขา้สงิในรา่งของคนผูเ้ชีย่วชาญวชิาดพูืน้ที ่แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญเหลา่นัน้ บอกวา่ 

   ควรจะสรา้งบา้นเมอืงทีนั่น้ทีน่ี ้ดว้ยประสงคจ์ะใหพ้ระราชาและราชมหาอ ามาตยผ์ูม้ศัีกดิใ์หญ ่มศัีกดิป์านกลาง 

   มศัีกดิน์อ้ยใกลช้ดิกับตน และท าสักการะสมควรแกต่น (ว.ิอ. ๓/๒๘๖/๑๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การสรา้งเมอืงปาฏลบีตุร 

  พระผูม้พีระภาคทรงเห็นเทวดาจ านวนมากเหลา่นัน้ พากันจับจองทีเ่ป็น 

พัน ๆ แหง่ ในปาฏลคิาม ดว้ยทพิยจักษุอันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ครัน้ในเวลาเชา้ 

เมือ่เสด็จลกุขึน้ รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ “อานนท ์ใครจะสรา้ง 

เมอืงในปาฏลคิาม” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะ 

ชาวแควน้มคธก าลังจะสรา้งเมอืงในปาฏลคิาม เพือ่ป้องกันพวกเจา้วชัช ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาว 

แควน้มคธ จะสรา้งเมอืงในปาฏลคิาม เพือ่ป้องกันพวกเจา้วชัช ีเหมอืนไดป้รกึษา 

กับพวกเทพชัน้ดาวดงึสแ์ลว้ ณ ทีน่ี ้เราไดเ้ห็นเทวดาจ านวนมากพากันจับจองที ่

เป็นพัน ๆ แหง่ ในปาฏลคิาม ดว้ยทพิยจักษุอันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์จติของ 

พระราชาและราชมหาอ ามาตยท์ีม่ศีกัดิใ์หญ ่ยอ่มนอ้มไปเพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ี ่

เทวดาผูม้ศีกัดิใ์หญจั่บจอง จติของพระราชาและราชมหาอ ามาตยท์ีม่ศีักดิป์านกลาง  

ยอ่มนอ้มไปเพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ีเ่ทวดาผูม้ศีักดิป์านกลางจับจอง จติของพระราชา 

และราชมหาอ ามาตยท์ีม่ศีักดิน์อ้ย ยอ่มนอ้มไปเพือ่จะสรา้งนเิวศนใ์นทีท่ีเ่ทวดาผูม้ ี

ศักกดิน์อ้ยจับจอง ตราบใดทีย่ังเป็นแดนทีอ่ารยชนตดิตอ่กันอยู ่ตราบใดทีย่ังเป็นเสน้ 

ทางคา้ขาย ตราบนัน้ เมอืงปาฏลบีตุรนีย้ังจะเป็นเมอืงชัน้เยีย่ม เป็นยา่นการคา้อยู ่

ตอ่ไป แตเ่มอืงปาฏลบีตุรนัน้จะมอีันตราย ๓ อยา่ง คอื อันตรายจากไฟ อันตราย 

จากน ้า หรอือันตรายจากการแตกความสามัคค”ี 

  [๑๕๓] ตอ่มา มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์โปรดรับภัตตาหาร 

ของพวกขา้พระองคใ์นวนันีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การสรา้งเมอืงปาฏลบีตุร 

  เมือ่มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธทราบพระอาการ 

ทีพ่ระผูพ้ระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้จงึเขา้ไปยังทีพั่กของตน สัง่ใหจั้ดเตรยีมของขบฉัน 

อันประณีตไวใ้นทีพั่กของตนแลว้ใหค้นไปกราบทลูแดพ่ระผูม้พีระภาควา่ “ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร๑  

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆเ์สด็จเขา้ไปยังทีพั่กของมหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตย ์

วสัสการะชาวแควน้มคธ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ มหาอ ามาตย ์

ทัง้สองไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้ทรงเป็นประธาน 

ใหอ้ิม่หน าดว้ยมอืของตน ๆ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถจ์ากบาตร 

มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธเลอืกทีน่ั่ง ณ ทีส่มควรที ่

ใดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาดว้ยพระคาถาเหลา่นีว้า่ 

       “บัณฑติอยูใ่นทีใ่ด เลีย้งดทูา่นผูม้ศีลี 

   ผูส้ ารวม ประพฤตพิรหมจรรย ์ในทีท่ีต่นอยูนั่น้ 

   พงึอทุศิทักษิณา๒แกเ่หลา่เทวดาผูส้ถติอยูใ่นทีนั่น้ 

   เทวดาเหลา่นัน้อันเขาบชูาแลว้ ยอ่มบชูาตอบ 

   อันเขานับถอืแลว้ ยอ่มนับถอืเขาตอบ 

   จากนัน้ยอ่มอนุเคราะหบ์ณัฑตินัน้เป็นการตอบแทน 

   ดจุมารดาอนุเคราะหบ์ตุรผูเ้กดิแตอ่ก๓ 

   ดังนัน้ ผูท้ีเ่ทวดาอนุเคราะหแ์ลว้ 

   ยอ่มพบเห็นแตส่ ิง่ทีเ่จรญิทกุเมือ่” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร เป็นส านวนแสดงประเพณีในการเขา้บา้น นีม้ใิชว่า่กอ่นหนา้นี ้พระผูม้ ี

   พระภาคมไิดท้รงนุ่งสบง ถอืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยพระวรกายสว่นบน ครองอนัตรวาสก หมายถงึ 

   พระผูม้พีระภาคทรงผลัดเปลีย่นสบงหรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ถอืบาตรและจวีร หมายถงึทรงถอื 

   บาตรดว้ยพระหัตถ ์ทรงถอืจวีรดว้ยพระวรกาย คอื หม่จวีรอุม้บาตรน่ันเอง(ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีม.อ. 

   ๑๕๓/๑๔๓, ท.ีม.ฏกีา ๑๕๓/๑๗๑) 

๒ พงึอทุศิทกัษณิา หมายถงึพงึใหส้ว่นบญุ (ท.ีม.อ. ๒/๑๕๓/๑๔๓) 

๓ บตุรผูเ้กดิแตอ่ก หมายถงึบตุรทีม่ารดาเลีย้งดใูหเ้จรญิอยูแ่นบอก (ท.ีม.อ. ๑๔๓/๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การสรา้งเมอืงปาฏลบีตุร 

  ครัน้ทรงอนุโมทนาแกม่หาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้ 

มคธดว้ยพระคาถาเหลา่นี ้ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จจากไป 

  [๑๕๔] ล าดับนัน้ มหาอ ามาตยส์นุธีะและมหาอ ามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธ 

ตามเสด็จพระผูม้พีระภาคไปเบือ้งพระปฤษฎางค ์ดว้ยคดิวา่ “ประตทูีท่า่นพระสมณ- 

โคดมเสด็จออกไปในวนันีจ้ะมชีือ่วา่ประตพูระโคดม ทา่ทีพ่ระองคเ์สด็จขา้มแมน่ ้า 

คงคาจะมชีือ่วา่ทา่พระโคดม” 

  ตอ่มา ประตทูีพ่ระผูม้พีระภาคเสด็จออกจงึไดม้ชีือ่วา่ ประตพูระโคดม คราวนัน้ 

พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปใกลแ้มน่ ้าคงคา เวลานัน้ แมน่ ้าคงคาเต็มเสมอฝ่ัง 

นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้คนทัง้หลายผูป้รารถนาจะขา้มฟาก บางพวกเทีย่วหาเรอื 

บางพวกเทีย่วหาแพ บางพวกผกูทุน่ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆท์รง 

หายไปจากฝ่ังนีแ้หง่แมน่ ้าคงคาไปปรากฏทีฝ่ั่งโนน้ เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออก 

หรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคทอดพระเนตรคนเหลา่นัน้ผูป้รารถนาจะขา้มฟาก บางพวก 

เทีย่วหาเรอื บางพวกเทีย่วหาแพ บางพวกผกูทุน่ เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

ความนัน้แลว้ ทรงเปลง่อทุานในเวลานัน้วา่ 

        “คนพวกหนึง่ก าลังสรา้งสะพาน๑ 

   ขา้มสระ๒ใหญ ่โดยมใิหแ้ปดเป้ือนดว้ยโคลนตม 

   ขณะทีค่นอกีพวกหนึง่ก าลังผกูทุน่อยู ่

   ชนผูฉ้ลาดไดข้า้มพน้ไปแลว้” 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สะพาน หมายถงึอรยิมรรค (ท.ีม.อ. ๑๕๔/๑๔๔) 

๒ สระ หมายถงึตัณหา (ท.ีม.อ. ๑๕๔/๑๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งอรยิสจั ๔ ประการ 

 

เร ือ่งอรยิสจั ๔ ประการ๑ 

  [๑๕๕] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ 

อานนท ์เราจะเขา้ไปยังโกฏคิามกัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญเ่สด็จถงึโกฏคิาม ประทับอยูท่ีโ่กฏคิามนัน้ 

รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิสจั ๔ ประการ เราและเธอ 

ทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขอรยิสจั เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๒. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขสมทุยอรยิสจั เราและเธอทัง้หลาย 

       จงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๓. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธอรยิสจั เราและเธอทัง้หลายจงึ 

       เทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๔. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เราและ 

       เธอทัง้หลายจงึเทีย่วเร่รอ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุขอรยิสจั เราและเธอ 

ทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุขสมทุยอรยิสจั เราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอด 

ทกุขนโิรธอรยิสจั เราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

เราและเธอทัง้หลายถอนภวตัณหาไดแ้ลว้ ภวเนตติ๒สิน้ไปแลว้ บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี”๓ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๒๘๗/๑๐๓-๑๐๔, ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕ 

๒ ภวเนตต ิหมายถงึตัณหาน าไปสูภ่พ ตัณหาประดจุเชอืกซึง่สามารถน าสัตวอ์อกจากภพไปสูภ่พ (ท.ีม.อ. 

   ๑๕๕/๑๔๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑/๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ความไมห่วนกลับมาและจะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “เพราะไมเ่ห็นอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ 

   เราและเธอทัง้หลาย จงึทอ่งเทีย่วไป 

   ในชาตนัิน้ ๆ ตลอดกาลยาวนาน 

   แตเ่พราะไดเ้ห็นอรยิสจั ๔ 

   เราและเธอทัง้หลายจงึถอนภวเนตตไิด ้

   ตัดรากเหงา้แหง่ทกุขไ์ดเ้ด็ดขาด 

   บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

  ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูท่ีโ่กฏคิาม ทรงแสดงธรรมกีถา 

เป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้สมาธมิลีักษณะ 

อยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้โดยชอบจาก 

อาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

ความไมห่วนกลบัมาและจะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้๑ 

  [๑๕๖] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัยในโกฏคิาม 

รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังนาทกิคามกัน” 

ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญเ่สด็จถงึนาทกิคาม ประทับอยูท่ีพ่ระต าหนักอฐิ ในนาทกิคาม 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๐๐๔-๑๐๐๖/๕๐๕-๕๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ความไมห่วนกลับมาและจะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

  ภกิษุสาฬหะทีม่รณภาพในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  ภกิษุณีนันทาทีม่รณภาพในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  อบุาสกสทัุตตะทีด่ับชพีในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  อบุาสกิาสชุาดาทีด่ับชพีในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  อบุาสกกกธุะทีด่ับชพีในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  อบุาสกการฬมิภะ ฯลฯ อบุาสกนกิฏะ ฯลฯ อบุาสกกฏสิสหะ ฯลฯ 

  อบุาสกตฏุฐะ ฯลฯ อบุาสกสนัตฏุฐะ ฯลฯ อบุาสกภฏะ ฯลฯ 

  อบุาสกสภุฏะทีด่ับชพีในนาทกิคาม มคีตเิป็นอยา่งไร มภีพหนา้เป็นอยา่งไร 

  [๑๕๗] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุสาฬหะ ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ

ปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุณีนันทาเป็นโอปปาตกิะ๑ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกสทัุตตะเป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะ 

ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูภ่พนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  อบุาสกิาสชุาดาเป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๒ในวนัขา้งหนา้ 

  อบุาสกกกธุะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต ิ(ตาย) ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพ เชน่ 

   เทวดาและสัตวน์รก เป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิในภพชัน้สทุธาวาส 

   (ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ)์ ๕ ชัน้มชีัน้อวหิา เป็นตน้ แลว้ด ารงภาวะอยูใ่นชัน้นัน้ ๆ ปรนิพิพานสิน้กเิลสใน 

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

๒ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) (ท.ีม.อ. 

   ๑๗๕/๑๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ความไมห่วนกลับมาและจะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  อบุาสกการฬมิภะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกนกิฏะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกกฏสิสหะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกตฏุฐะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกสนัตฏุฐะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกภฏะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกสภุฏะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกในนาทกิคามอกี ๕๐ คน ดับชพีแลว้เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน ์

เบือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  อบุาสกในนาทกิคามอกี ๙๖ คน ดับชพีแลว้เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์

๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว 

ก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  อบุาสกในนาทกิคามอกี ๕๑๐ คน ดับชพีแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์

๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

หลักธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม 

 

หลกัธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม 

  [๑๕๘] อานนท ์ขอ้ทีบ่คุคลเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ดับชพีนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งแปลก 

แตเ่มือ่ผูนั้น้ ๆ ดับชพีแลว้ พวกเธอเขา้มาหาตถาคตถามเรือ่งนัน้ น่ันเป็นการรบกวน 

ตถาคต ฉะนัน้ เราจะแสดงหลักธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม๑เป็นเครือ่งมอืใหอ้รยิสาวก 

มไีว ้เมือ่ประสงคก็์จะพงึพยากรณ์ตนไดด้ว้ยตนเองวา่ ‘เราหมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิ 

ในนรก หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิใน 

แดนเปรต หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิและวนิบิาตแลว้ เราเป็นพระ 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  [๑๕๙] หลกัธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม เป็นเครือ่งมอืใหอ้รยิสาวกมไีว ้เม ือ่ 

ประสงค ์ก็จะพงึพยากรณ์ตนไดด้ว้ยตนเองวา่ ‘เราหมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในนรก 

หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในก าเนดิสตัวด์ริจัฉาน หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในแดน 

เปรต หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิและวนิบิาตแลว้ เราเป็นพระ 

โสดาบนั ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแนน่อนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‘ คอื 

อะไร 

  คอื พระอรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ “แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

       ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จ 

       ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็น 

       ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

       ผูม้พีระภาค” 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ “พระธรรม 

       เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

       ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๒ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้ 

       มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ แวน่ธรรม หมายถงึธรรมเป็นเครือ่งสอ่งดตูนเองจนสามารถพยากรณ์ตนได ้ในทีน่ี ้ไดแ้ก ่อรยิมรรคญาณ 

   (ท.ีม.ฏกีา ๑๕๘/๑๗๕) ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๗๔/๖๖, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๕๒/๘๖ 

๒ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลา ทกุโอกาส 

   บรรลเุมือ่ใด ก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

หลักธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ “พระสงฆ ์

       สาวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัต ิ

       ถกูตอ้ง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล 

       พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

       น ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

       เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก” 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ๑ ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

       ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐ ิ

       ครอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  อานนท ์นีแ้ล คอืหลักธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรมเป็นเครือ่งมอืใหอ้รยิสาวกมไีว ้

เมือ่ประสงคก็์จะพงึพยากรณ์ตนไดด้ว้ยตนเองวา่ ‘เราหมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในนรก 

หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในแดนเปรต 

หมดสิน้เหตทุีใ่หไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิและวนิบิาตแลว้ เราเป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูใ่นต าหนักอฐิในนาทกิคามนัน้ ทรงแสดง 

ธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้สมาธมิ ี

ลักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้ 

โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

  [๑๖๐] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นนาทกิคาม รับสัง่เรยีกทา่น 

พระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังกรงุเวสาลกีัน” ทา่นพระ- 

อานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่

เสด็จถงึกรงุเวสาล ีประทับอยูท่ีอ่มัพปาลวีนั๒รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ หมายถงึศลีทีป่ระกอบดว้ยมรรคและผล ในทีน่ีห้มายถงึความส ารวมทกุชนดิ 

   (ท.ีม.อ. ๑๕๙/๑๔๖, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๒ อมัพปาลวีนั หมายถงึสวนมะมว่งของหญงิคณกิาชือ่อัมพปาล ีซึง่ถวายเป็นทีพั่กแดส่งฆม์พีระพทุธเจา้ 

   เป็นประธาน (ท.ีม.อ. ๑๖๐/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

หลักธรรมทีช่ ือ่วา่แวน่ธรรม 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอ 

ทัง้หลาย 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ 

   ท าความรูส้กึตัวในการแลด ูการเหลยีวด ู

   ท าความรูส้กึตัวในการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก 

   ท าความรูส้กึตัวในการครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร 

   ท าความรูส้กึตัวในการฉัน การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ 

   ท าความรูส้กึตัวในการถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ 

   ท าความรูส้กึตัวในการเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ การพดู 

   การนิง่ 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะอยู ่นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับ 

เธอทัง้หลาย”๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๑๔/๗๑๓, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๕๕/๒๗๗, ส .ม. (แปล) ๑๙/๓๖๘/๒๑๑-๒๑๒, 

   องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

นางอัมพปาลคีณกิา 

 

นางอมัพปาลคีณิกา๑ 

  [๑๖๑] นางอัมพปาลคีณกิาทราบวา่ “พระผูม้พีระภาคเสด็จถงึกรงุเวสาล ี

ประทับอยูท่ีส่วนมะมว่งของเรา” ล าดับนัน้ นางอัมพปาลคีณกิาใหจั้ดเตรยีมยาน 

พาหนะคันงาม ๆ ขึน้ยานพาหนะคันงาม ๆ ออกจากกรงุเวสาลพีรอ้มดว้ยยานพาหนะ 

คันงาม ๆ ตดิตามอกีหลายคัน ตรงไปยังสวนของตน จนสดุทางทีย่านพาหนะ 

จะเขา้ไปได ้ลงจากยานพาหนะเดนิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหน้างอัมพปาลคีณกิาเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

จากนัน้ นางอัมพปาลคีณกิาผูอ้ันพระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้ ี

พระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของหมอ่มฉันในวนัพรุง่นี้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

  เมือ่นางทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจากทีน่ั่ง 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

  พวกเจา้ลจิฉวกีรงุเวสาลไีดท้ราบวา่ พระผูม้พีระภาคเสด็จถงึกรงุเวสาล ี

ประทับอยูท่ีอ่ัมพปาลวีนั จงึสัง่ใหจั้ดเตรยีมยานพาหนะคันงาม ๆ เสด็จขึน้ยานพาหนะ 

คันงาม ๆ ออกจากกรงุเวสาลพีรอ้มดว้ยยานพาหนะคันงาม ๆ ตามเสด็จอกีหลายคัน 

ในบรรดาเจา้ลจิฉวนัีน้ บางพวกด าลว้น คอื ใชส้ดี า ทรงผา้สดี า ทรงเครือ่ง 

ประดับสดี า บางพวกเหลอืงลว้น คอื ใชส้เีหลอืง ทรงผา้สเีหลอืง ทรงเครือ่ง 

ประดับสเีหลอืง บางพวกแดงลว้น คอื ใชส้แีดง ทรงผา้สแีดง ทรงเครือ่งประดับ 

สแีดง บางพวกขาวลว้น คอื ใชส้ขีาว ทรงผา้สขีาว ทรงเครือ่งประดับสขีาว 

  นางอัมพปาลคีณกิาใชเ้พลากระทบเพลา ลอ้กระทบลอ้ แอกกระทบแอกรถ 

กับพวกเจา้ลจิฉวหีนุ่ม ๆ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๒๘๘-๒๘๙/๑๐๕-๑๐๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

นางอัมพปาลคีณกิา 

  พวกเจา้ลจิฉวตีรัสถามวา่ “อัมพปาล ีเหตไุร เธอจงึใชเ้พลากระทบเพลา 

ลอ้กระทบลอ้ แอกกระทบแอกรถกับพวกเจา้ลจิฉวหีนุ่ม ๆ เลา่” 

  นางอัมพปาลทีลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระลกูเจา้ เพราะหมอ่มฉันทลูนมินตพ์ระผูม้ ี

พระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆใ์หท้รงรับภัตตาหารในวนัพรุง่นี้” 

  พวกเจา้ลจิฉวตีรัสวา่ “เธอจงใหภ้ัตตาหารมือ้นี(้แลก)กับเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ เถดิ” 

  นางอัมพปาลทีลูวา่ “แมพ้วกทา่นจะยกกรงุเวสาลพีรอ้มทัง้แวน่แควน้ให ้

หมอ่มฉัน กระนัน้หมอ่มฉันก็ไมย่อมใหภั้ตตาหารมือ้ส าคัญ” 

  ทันใดนัน้ พวกเจา้ลจิฉวทีรงดดีพระองคลุพีรอ้มตรัสวา่ “ทา่นทัง้หลาย 

นางอัมพปาลชีนะพวกเรา นางลวงพวกเรา” แลว้เสด็จไปยังอัมพปาลวีนั 

  พระผูม้พีระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกเจา้ลจิฉวเีสด็จมาแตไ่กล จงึรับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีไ่มเ่คยเห็นพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์จงด ู

พวกเจา้ลจิฉว ีจงเปรยีบพวกเจา้ลจิฉวกีับพวกเทพชัน้ดาวดงึส”์ 

  พวกเจา้ลจิฉวเีสด็จไปดว้ยยานพาหนะจนสดุทางทีย่านพาหนะจะเขา้ไปได ้

จงึเสด็จลงจากยานพาหนะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้วกเจา้ลจิฉวเีห็นชดั ชวนใจใหอ้ยาก 

รับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

พวกเจา้ลจิฉวผีูอ้ันพระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

โปรดรับภัตตาหารของพวกขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เรารับนมินตเ์พือ่ฉันภัตตาหารในวนัพรุง่นีข้องนาง 

อัมพปาลไีวแ้ลว้” 

  พวกเจา้ลจิฉวทีรงดดีพระองคลุพีรอ้มตรัสวา่ “นางอัมพปาลชีนะพวกเรา 

นางลวงพวกเรา” จากนัน้ พวกเจา้ลจิฉวตีา่งชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้ ี

พระภาค เสด็จลกุจากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณ 

แลว้จากไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

นางอัมพปาลคีณกิา 

  [๑๖๒] ครัน้คนืนัน้ผา่นไป นางอัมพปาลคีณกิา สัง่ใหจั้ดเตรยีมของขบฉัน 

อันประณีตไวใ้นสวนของตน ใหค้นไปกราบทลูเวลาแดพ่ระผูม้พีระภาควา่ “ไดเ้วลาแลว้ 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร พรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆเ์สด็จเขา้ไปยังทีพั่กของนางอัมพปาลคีณกิา ประทับบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาด 

ไวแ้ลว้ 

  นางอัมพปาลคีณกิาไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้ 

เป็นประธานใหอ้ิม่หน าดว้ยมอืตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถ ์

จากบาตร นางอัมพปาลคีณกิาจงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันขอมอบถวาย 

สวนแหง่นีแ้ดภ่กิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้ทรงเป็นประธาน” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับสวนแลว้ จงึทรงชีแ้จงใหน้างอัมพปาลคีณกิาเห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จจากไป 

  ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีอ่ัมพปาลวีนั เขตกรงุเวสาล ีทรงแสดง 

ธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้สมาธมิ ี

ลักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้ 

โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเขา้จ าพรรษาในเวฬวุคาม 

 

ทรงเขา้จ าพรรษาในเวฬุวคาม๑ 

  [๑๖๓] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัย ในอัมพ- 

ปาลวีนัแลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะไป 

ยังเวฬวุคามกัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญเ่สด็จถงึเวฬวุคาม ประทับอยูใ่นเวฬวุคามนัน้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอจงจ าพรรษารอบกรงุ 

เวสาลตีามทีท่ีม่เีพือ่น ตามทีท่ีม่คีนเคยพบเห็นกัน ตามทีท่ีม่คีนเคยคบกัน สว่นเรา 

จะจ าพรรษาในเวฬวุคามนี้” 

  พวกภกิษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้จ าพรรษารอบกรงุเวสาลตีามทีท่ีม่เีพือ่น 

ตามทีท่ีม่คีนเคยพบเห็นกนั ตามทีท่ีม่คีนเคยคบกัน สว่นพระผูม้พีระภาคทรงจ า 

พรรษาในเวฬวุคามนัน้ 

  [๑๖๔] ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงจ าพรรษา ไดเ้กดิอาการพระประชวร 

อยา่งรนุแรงมทีกุขเวทนา๒อยา่งแสนสาหัสจวนเจยีนจะปรนิพิพาน พระองคท์รงม ี

สตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ไมพ่ร่ันพรงึทรงพระด ารวิา่ “การทีเ่ราไมบ่อกผูอ้ปัุฏฐาก 

ไมอ่ าลาภกิษุสงฆป์รนิพิพานนัน้ ไมเ่หมาะแกเ่รา ทางทีด่ ีเราควรใชค้วามเพยีร๓ 

ขบัไลอ่าพาธนี ้ด ารงชวีติสงัขารอยูต่อ่ไป” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชค้วามเพยีรขบัไลอ่าการพระประชวรนัน้ 

ทรงด ารงชวีติสงัขารอยู ่อาการพระประชวรจงึสงบ เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงหายจาก 

พระประชวร หายจากพระอาการไขไ้มน่าน ไดเ้สด็จออกจากพระวหิารไปประทับน่ัง 

บนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ในรม่เงาพระวหิาร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๓๗๕/๒๒๒-๒๒๓ 

๒ ทกุขเวทนา ในทีน่ีห้มายถงึความรูส้กึเจ็บปวด เป็นอาการของทกุขใ์นไตรลักษณ์ซึง่เกดิขึน้ไดแ้มแ้กผู่ท้ ีเ่ป็น 

   พระอรหันต ์มใิชท่กุขใ์นปฏจิจสมปุบาทหรอืในอรยิสัจ พระผูม้พีระภาคทรงขม่ทกุขเวทนานีด้ว้ยความเพยีร 

   (ท.ีม.อ. ๑๖๔/๑๔๘-๑๔๙) 

๓ ความเพยีร ในทีน่ีม้ ี๒ อยา่ง คอื (๑) ความเพยีรทีเ่ป็นบพุภาค ไดแ้ก ่การบรกิรรมผลสมาบัต ิ(๒) ความเพยีร 

   ทีป่ระกอบดว้ยผลสมาบัต ิ(ท.ีม.อ. ๑๖๔/๑๔๙, ท.ีม.ฏกีา ๑๖๔/๑๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเขา้จ าพรรษาในเวฬวุคาม 

  ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ 

ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระสขุภาพของพระองคแ์ลว้ ไดเ้ห็นพระองคท์รงอดทนตอ่ทกุข- 

เวทนาแลว้ ท าใหร้า่งกายของขา้พระองคอ์อ่นเปลีย้ประดจุคนเมา ขา้พระองคร์ูส้กึ 

มดืทกุดา้น แมธ้รรม๑ ก็ไมป่รากฏแกข่า้พระองคอ์กีแลว้ เพราะพระอาการไขข้อง 

พระผูม้พีระภาค แตข่า้พระองคก็์ยังเบาใจอยูห่น่อยหนึง่วา่ ‘พระผูม้พีระภาคจะยัง 

ไมป่รนิพิพาน ตราบเทา่ทีย่ังไมไ่ดป้รารภภกิษุสงฆแ์ลว้ตรัสพระพทุธพจนอ์ยา่งใด 

อยา่งหนึง่” 

  [๑๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ภกิษุสงฆย์ังจะหวงัไดอ้ะไรในเรา 

อกีเลา่ ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ไมม่ใีนไมม่นีอก๒ ในเรือ่งธรรมทัง้หลาย ตถาคตไมม่ ี

อาจรยิมฏุฐิ๓ ผูท้ีค่ดิวา่ เราเทา่นัน้ จักเป็นผูบ้รหิารภกิษุสงฆต์อ่ไป หรอืวา่ ภกิษุสงฆ ์

จะตอ้งยดึเราเทา่นัน้เป็นหลัก ผูนั้น้จะตอ้งปรารภภกิษุสงฆแ์ลว้กลา่วอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เป็นแน่ แตต่ถาคตไมค่ดิวา่ เราเทา่นัน้ จักเป็นผูบ้รหิารภกิษุสงฆต์อ่ไป หรอืวา่ 

ภกิษุสงฆจ์ะตอ้งยดึเราเทา่นัน้เป็นหลัก แลว้ท าไมตถาคตจะตอ้งปรารภภกิษุสงฆ ์

กลา่วอยา่งใดอยา่งหนึง่อกีเลา่ บัดนี ้เราเป็นผูช้รา แก ่เฒา่ ลว่งกาลมานาน 

ผา่นวยัมามาก เรามวียั ๘๐ ปี รา่งกายของตถาคตประหนึง่แซมดว้ยไมไ้ผ ่ยังเป็น 

ไปได ้ก็เหมอืนกับเกวยีนเกา่ทีซ่อ่มแซมดว้ยไมไ้ผฉ่ะนัน้ รา่งกายของตถาคตสบาย 

ขึน้ก็เพราะในเวลาทีต่ถาคตเขา้เจโตสมาธอิันไมม่นีมิติ เพราะไมใ่สใ่จนมิติทกุอยา่ง และ 

เพราะดับเวทนาบางอยา่งไดเ้ทา่นัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสตปัิฏฐาน ๔ เป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๑๖๔/๑๔๙) 

๒ ไมม่ใีนไมม่นีอก หมายถงึไม่แบง่เป็น ๒ ฝ่ายไมว่่าจะเป็นการแบง่ธรรมหรอืแบง่บคุคล(ผูฟั้ง) เชน่ ผูท้ีค่ดิวา่ 

   เราจะไมแ่สดงธรรมประมาณเทา่นีแ้กบ่คุคลอืน่ ซึง่วา่ท าธรรมใหม้ใีน แตจ่ะแสดงธรรมประเภทเทา่นี ้

   แกบ่คุคลอืน่ ชือ่วา่ท าธรรมใหม้นีอก สว่นผูท้ีค่ดิวา่ เราจะแสดงแก่บคุคลนี ้ชือ่วา่ท าบคุคลใหม้ใีน ไม่แสดง 

   แกบ่คุคลอืน่ ชือ่วา่ท าบคุคลใหม้นีอก (ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๔๙) 

๓ อาจรยิมฏุฐ ิแปลวา่ ก ามอืของอาจารย ์อธบิายวา่ มอืทีก่ าไว ้ใชเ้รยีกอาการของอาจารยภ์ายนอก 

   พระพทุธศาสนาทีห่วงวชิา ไมย่อมบอกแกศ่ษิยข์ณะทีต่นเองยังหนุ่ม แตจ่ะบอกแกศ่ษิยท์ีต่นรัก ขณะทีต่น 

   ใกลจ้ะตายเทา่นัน้ แตพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงถอืตามคตเิชน่นี ้(ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเขา้จ าพรรษาในเวฬวุคาม 

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้แล พวกเธอจงมตีนเป็นเกาะ๑ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่ ี

สิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ 

  ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ 

มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้๒ 

  ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรม 

เป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งนีแ้ล 

  อานนท ์ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมว่า่จะในบัดนีห้รอืเมือ่เราลว่งไปแลว้ จะเป็น 

ผูม้ตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ 

ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่ภกิษุเหลา่นัน้จักอยูใ่นความเป็นผูเ้ลศิกวา่เหลา่ภกิษุผูใ้ครต่อ่ 

การศกึษา”๓ 

คามกณัฑ ์ในมหาปรนิพิพานสตูร จบบรบิรูณ์ 

ภาณวารที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มตีนเป็นเกาะ ในทีน่ีห้มายถงึท าตนใหพ้น้จากหว้งน ้า คอื โอฆะ ๔ เหมอืนกับเกาะกลางมหาสมทุรทีน่ ้า 

   ทว่มไมถ่งึ (ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๕๐, ท.ีม.ฏกีา ๑๖๕/๑๘๐) 

๒ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐ 

๓ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๘๐/๔๙, ๑๐๙/๖๗, ส .ม. (แปล) ๑๙/๓๗๙/๒๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

วา่ดว้ยนมิติโอภาส 

 

วา่ดว้ยนมิติโอภาส๑ 

  [๑๖๖] ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต เมือ่เสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวย 

พระกระยาหารเสร็จแลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอจง 

ถอืผา้นสิทีนะ(ผา้รองน่ัง) เราจะเขา้ไปพักกลางวนัทีป่าวาลเจดยี”์ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ถอืผา้นสิทีนะตามเสด็จพระผูม้ ี

พระภาคไปทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์

  ครัน้พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังปาวาลเจดยี ์ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีท่า่น 

พระอานนทป์ลูาดถวาย ทา่นพระอานนทถ์วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ที่ 

สมควร 

  [๑๖๗] พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์

กรงุเวสาลน่ีารืน่รมย ์อเุทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สตัตัมพเจดยี ์

น่ารืน่รมย ์พหปุตุตเจดยีน่์ารืน่รมย ์สารันททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีน่์ารืน่รมย ์

อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็น 

ทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้

๑ กัป๒ หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็น 

ดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคต 

เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป” เมือ่พระผูม้พีระภาค 

ทรงท านมิติทีช่ดัแจง้ ทรงท าโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้ทา่นพระอานนทก็์ไมอ่าจจะ 

รูทั้นจงึไมก่ราบทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยู ่

ตลอดกัป เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” ทัง้นีเ้ป็นเพราะ 

ทา่นพระอานนทถ์กูมารดลใจ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๘๒๒/๓๘๕-๓๘๖, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๗๐/๓๗๒ 

๒ กปั ในทีน่ีห้มายถงึอายกุัป คอืชว่งอายขุองคนแตล่ะยคุ ในยคุของพระพทุธเจา้ของเรา อายกุัปของคน = 

   ๑๐๐ ปี (ท.ีม.อ. ๑๖๗/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มารกราบทลูใหป้รนิพิพาน 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ไดต้รัสกับพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์

กรงุเวสาลน่ีารืน่รมย ์อเุทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สตัตัมพเจดยี ์

น่ารืน่รมย ์พหปุตุตเจดยีน่์ารืน่รมย ์สารันททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีน่์ารืน่รมย ์

อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็น 

ทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้

๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็น 

ดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคต 

เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป” เมือ่พระผูม้พีระภาคทรง 

ท านมิติทีช่ดัแจง้ ทรงท าโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้ทา่นพระอานนทก็์ไมอ่าจจะรูทั้น 

จงึไมก่ราบทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป 

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” เพราะทา่นพระอานนทถ์กูมารดลใจ 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ไปเถดิอานนท ์

เธอจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

ลกุจากอาสนะถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคกระท าประทักษิณแลว้น่ังทีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

ในทีไ่มไ่กล 

มารกราบทูลใหป้รนิพิพาน 

  [๑๖๘] ครัน้เมือ่ทา่นพระอานนทจ์ากไปไมน่าน มารผูม้บีาปไดเ้ขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุต 

โปรดปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ที ่

ภกิษุทัง้หลายผูส้าวกของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ 

ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มารกราบทลูใหป้รนิพิพาน 

ตามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ แตก็่ยังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด 

เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท๑ ทีเ่กดิขึน้ 

ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้ภกิษุทัง้หลาย 

ผูส้าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู 

ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม เรยีนกับ 

อาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ขา้แต่ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุณีทัง้หลายผูส้าวกิาของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัต ิ

ชอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตน แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท 

ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้ภกิษุณี 

ทัง้หลายผูส้าวกิาของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ 

เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม 

เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าให ้

งา่ยได ้แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีอ่บุาสกทัง้หลายผูส้าวกของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัต ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

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

   ข.ุม.อ.๓๑/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มารกราบทลูใหป้รนิพิพาน 

ชอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ยังบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท 

ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้อบุาสก 

ทัง้หลายผูส้าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ 

เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม 

เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย 

ไดแ้สดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีอ่บุาสกิาทัง้หลายผูส้าวกิาของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัต ิ

ชอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ยังบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท 

ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้อบุาสกิา 

ทัง้หลายผูส้าวกิาของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ 

เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม 

เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าให ้

งา่ยได ้แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีพ่รหมจรรย์๑ ของเรายังไมบ่รบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึศาสนพรหมจรรย ์คอื ค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ทีร่วมลงในไตรสกิขา 

   (ท.ีม.อ. ๑๖๘/๑๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงปลงพระชนมายสุงัขาร 

มั่นคงด ีกระท่ังเทวดาและมนุษยทั์ง้หลายประกาศไดด้แีลว้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ก็เวลานี ้พรหมจรรยข์องพระผูม้พีระภาคบรบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกัน 

โดยมาก มั่นคงด ีกระท่ังเทวดาและมนุษยทั์ง้หลายประกาศไดด้แีลว้ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานเถดิ 

เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค’ 

  เมือ่มารทลูอาราธนาอยา่งนี ้พระผูม้พีระภาคไดต้อบมารผูม้บีาปดังนีว้า่ 

“มารผูม้บีาป ทา่นจงอยา่กังวล๑เลย อกีไมน่าน การปรนิพิพานของตถาคตจะม ี

จากนีไ้ปอกี ๓ เดอืน ตถาคตจะปรนิพิพาน” 

ทรงปลงพระชนมายสุงัขาร 

  [๑๖๙] เวลานัน้ พระผูม้พีระภาคทรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงปลงพระ 

ชนมายสุงัขาร๒แลว้ ณ ปาวาลเจดยี ์เมือ่พระองคท์รงปลงพระชนมายสุงัขารแลว้ 

ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรงุแรงน่าสะพรงึกลัว ขนพองสยองเกลา้ ทัง้กลองทพิยก็์ 

ดังกกึกอ้ง ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงทราบความนัน้ จงึทรงเปลง่พระอทุานในเวลานัน้ 

ดังนีว้า่ 

    “พระมนุลีะกรรมทัง้ทีช่ัง่ไดแ้ละทีช่ัง่ไมไ่ด ้

   อันเป็นเหตกุอ่ก าเนดิ เป็นเครือ่งปรงุแตง่ภพไดแ้ลว้ 

   ยนิดใีนภายใน มใีจมั่นคง 

   ท าลายกเิลสทีเ่กดิในตนได ้

   เหมอืนนักรบท าลายเกราะไดฉ้ะนัน้”๓ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค านีแ้ปลจากค าวา่ “อปฺโปสฺสกฺุโก” ซึง่ตามรปูศัพทแ์ปลกันว่า ขวนขวายนอ้ย (ท.ีม.อ. ๑๖๘/๑๕๙) 

๒ ปลงพระชนมายสุงัขาร หมายถงึสลัดปัจจัยเครือ่งปรงุแตง่อาย ุคอื ตกลงพระทัยวา่จะปรนิพิพาน (ท.ีม.อ. 

   ๑๖๙/๑๕๙) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๗๐/๓๗๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เหตทุีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง ๘ ประการ 

 

เหตทุีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง ๘ ประการ๑ 

  [๑๗๐] ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ 

ไมเ่คยปรากฏ แผน่ดนิไหวครัง้นีร้นุแรงจรงิ แผน่ดนิไหวครัง้นีร้นุแรงจรงิ ๆ 

น่าสะพรงึกลัว ขนพองสยองเกลา้ ทัง้กลองทพิยก็์ดงักกึกอ้ง อะไรหนอแลเป็นเหตุ 

อะไรเป็นปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ แผน่ดนิไหวครัง้นี้ 

รนุแรงจรงิ แผน่ดนิไหวครัง้นีร้นุแรงจรงิ ๆ น่าสะพรงึกลัว ขนพองสยองเกลา้ 

ทัง้กลองทพิยก็์ดังกกึกอ้ง อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไรเป็นปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิ 

ไหวอยา่งรนุแรง พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เหตปัุจจัย ๘ ประการนี ้

ทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

  เหตปัุจจัย ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มหาปฐพนีีต้ัง้อยูบ่นน ้า น ้าตัง้อยูบ่นลม ลมตัง้อยูบ่นอากาศ 

       เวลาทีล่มพายพัุดแรงยอ่มท าใหน้ ้ากระเพือ่ม น ้าทีก่ระเพือ่ม 

       ยอ่มท าใหแ้ผน่ดนิไหวตาม นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๑ ทีท่ า 

       ใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

   ๒. สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์มคีวามช านาญทางจติ หรอืเทพ 

       ผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ไดเ้จรญิปฐวสีญัญานดิหน่อย แตเ่จรญิ 

       อาโปสญัญาจนหาประมาณมไิด ้จงึท าใหแ้ผน่ดนินีไ้หวสัน่สะเทอืน 

       เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๒ ทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหว 

       อยา่งรนุแรง 

   ๓. คราวทีพ่ระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ จตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติ 

       เสด็จลงสูพ่ระครรภข์องพระมารดา แผน่ดนินีก็้ไหวสัน่สะเทอืน 

       เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๓ ทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหว 

       อยา่งรนุแรง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๗๐/๓๗๖-๓๗๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บรษัิท ๘ จ าพวก 

   ๔. คราวทีพ่ระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ ประสตูจิากพระครรภข์อง 

       พระมารดา แผน่ดนินีก็้ไหวสัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหต ุ

       ปัจจัยประการที ่๔ ทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

   ๕. คราวทีต่ถาคตตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ แผน่ดนินีก็้ไหว 

       สัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๕ ทีท่ าใหเ้กดิ 

       แผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

   ๖. คราวทีต่ถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่มใหเ้ป็นไป แผน่ดนินี้ 

       ก็ไหวสัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๖ ทีท่ าให ้

       เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง 

   ๗. คราวทีต่ถาคตมสีตสิมัปชญัญะ ปลงอายสุงัขาร แผน่ดนินีก็้ไหว 

       สัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๗ ทีท่ าใหเ้กดิ 

       แผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

   ๘. คราวทีต่ถาคตปรนิพิพานดว้ยอนุปาทเิสสนพิพานธาต ุแผน่ดนินี้ 

       ก็ไหวสัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น นีเ้ป็นเหตปัุจจัยประการที ่๘ ทีท่ าให ้

       เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง 

  อานนท ์เหตปัุจจัย ๘ ประการนีแ้ล ทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง 

บรษิทั ๘ จ าพวก๑ 

  [๑๗๒] อานนท ์บรษัิท ๘ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๘ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ขตัตยิบรษัิท (ชมุนุมกษัตรยิ)์ 

   ๒. พราหมณบรษัิท (ชมุนุมพราหมณ์) 

   ๓. คหบดบีรษัิท (ชมุนุมคหบด)ี 

   ๔. สมณบรษัิท (ชมุนุมสมณะ) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๓๓๗/๒๒๙, ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๕๑/๑๕๐, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๙/๓๗๑-๓๗๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บรษัิท ๘ จ าพวก 

   ๕. จาตมุหาราชบรษัิท (ชมุนุมเทพชัน้จาตมุหาราช) 

   ๖. ดาวดงึสบรษัิท (ชมุนุมเทพชัน้ดาวดงึส)์ 

   ๗. มารบรษัิท (ชมุนุมมาร) 

   ๘. พรหมบรษัิท (ชมุนุมพรหม) 

  อานนท ์เราจ าไดว้า่ เคยเขา้ไปหาขตัตยิบรษัิทหลายรอ้ยครัง้ ทัง้เคยน่ังพดูคยุ 

และสนทนาในขตัตยิบรษัิทนัน้ กษัตรยิเ์หลา่นัน้มวีรรณะเชน่ใด เราก็มวีรรณะเชน่นัน้ 

กษัตรยิเ์หลา่นัน้มเีสยีงเชน่ใด เราก็มเีสยีงเชน่นัน้ เราชีแ้จงใหก้ษัตรยิเ์หลา่นัน้เห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และเมือ่เราก าลังพดูอยู ่ก็ไมม่ใีครรูว้า่ ‘ผูก้ าลังพดูอยูน่ีเ้ป็นใคร 

เป็นเทพหรอืเป็นมนุษย’์ ครัน้ชีแ้จงใหก้ษัตรยิเ์หลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

แลว้หายไป และเมือ่เราหายไปแลว้ ก็ไมม่ใีครรูว้า่ ‘ผูท้ีห่ายไปแลว้นีเ้ป็นใคร เป็นเทพ 

หรอืเป็นมนุษย’์ 

  อานนท ์เราจ าไดว้า่ เคยเขา้ไปหาพราหมณบรษัิทหลายรอ้ยครัง้ ฯลฯ 

คหบดบีรษัิท ฯลฯ สมณบรษัิท ฯลฯ จาตมุหาราชบรษัิท ฯลฯ ดาวดงึสบรษัิท ฯลฯ 

มารบรษัิท ฯลฯ 

  อานนท ์เราจ าไดว้า่ เคยเขา้ไปหาพรหมบรษัิทหลายรอ้ยครัง้ ทัง้เคยน่ังพดูคยุ 

และสนทนาในพรหมบรษัิทนัน้ พรหมเหลา่นัน้มวีรรณะเชน่ใด เราก็มวีรรณะเชน่นัน้ 

พรหมเหลา่นัน้มเีสยีงเชน่ใด เราก็มเีสยีงเชน่นัน้ เราชีแ้จงใหพ้รหมเหลา่นัน้เห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และเมือ่เราก าลังพดูอยู ่ก็ไมม่ใีครรูว้า่ ‘ผูก้ าลังพดูอยูน่ีเ้ป็นใคร 

เป็นเทพหรอืเป็นมนุษย’์ ครัน้ชีแ้จงใหพ้รหมเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

แลว้ก็หายไป และเมือ่เราหายไปแลว้ ก็ไมม่ใีครรูว้า่ ‘ผูท้ีห่ายไปแลว้นีเ้ป็นใคร เป็นเทพ 

หรอืเป็นมนุษย’์ 

  อานนท ์บรษัิท ๘ จ าพวกนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

อภภิายตนะ ๘ ประการ 

 

อภภิายตนะ ๘ ประการ 

  [๑๗๓] อานนท ์อภภิายตนะ ๘ ประการนี้ 

  อภภิายตนะ๑ ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลหนึง่มรีปูสญัญาภายใน๒ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก 

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๑ 

   ๒. บคุคลหนึง่มรีปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ ่

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๒ 

   ๓. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน๓ เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดเล็ก 

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๓ 

   ๔. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกขนาดใหญ่ 

       มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ 

       ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะประการที ่๔ 

   ๕. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่ขยีว 

       มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ เปรยีบเหมอืนดอก 

       ผักตบทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ฉันใด 

       หรอืเปรยีบเหมอืนผา้เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น 

       ทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ฉันใด บคุคล 

       หนึง่มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลาย 

       ภายนอกทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภภิายตนะ หมายถงึเหตคุรอบง าเหตทุีม่อีทิธพิล ไดแ้กญ่าณหรอืฌานทีเ่ป็นเหตคุรอบง านวิรณ์ ๕ และ 

   อารมณ์ทัง้หลาย ค านีม้าจาก อภภิ ู+ อายตนะ ทีช่ ือ่วา่ อภภิ ูเพราะครอบง าอารมณ์ และทีช่ ือ่วา่อายตนะ 

   เพราะเป็นทีเ่กดิความสขุอันวเิศษแกพ่ระโยคทีัง้หลาย เพราะเป็นมนายตนะ และธัมมายตนะ (ท.ีม.อ. ๑๗๓/ 

   ๑๖๔, องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๐, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา ๓/๖๑-๖๕/๓๐๒) และ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๓๓๘/๒๒๙-๒๓๐, 

   ม.ม. ๑๓/๒๔๙/๒๒๔-๒๒๕, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๕/๓๖๗-๓๖๘, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๙/๗๑ 

๒ มรีปูสญัญาภายใน หมายถงึจ าไดห้มายรูร้ปูภายในโดยการบรกิรรมรปูภายใน (ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๖๔) 

๓ มอีรปูสญัญาภายใน หมายถงึเวน้จากสัญญาในบรกิรรมในรูปภายใน (ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

อภภิายตนะ ๘ ประการ 

       ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็น 

       อภภิายตนะประการที ่๕ 

   ๖. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง 

       มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ เปรยีบเหมอืน 

       ดอกกรรณกิารท์ีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสี ี

       เหลอืงเขม้ ฉันใด หรอืเปรยีบเหมอืนผา้เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ 

       ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง 

         มสีเีหลอืงเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีเ่หลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบ 

       ดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มสีญัญา 

       อยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นีเ้ป็นอภภิายตนะประการที ่๖ 

   ๗. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีแ่ดง 

       มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ เปรยีบเหมอืนดอก 

       ชบาทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด หรอื 

       เปรยีบเหมอืนผา้เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้นทีแ่ดง 

       มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่ม ี

       อรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ทีแ่ดง มสีแีดง เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ครอบง ารปู 

       เหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะ 

       ประการที ่๗ 

   ๘. บคุคลหนึง่มอีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอกทีข่าว 

       มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ เปรยีบเหมอืนดาว 

       ประกายพรกึทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ฉันใด 

       หรอืเปรยีบเหมอืนผา้เมอืงพาราณสอีันมเีนือ้ละเอยีดทัง้ ๒ ดา้น 

       ทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ฉันใด บคุคลหนึง่ 

       มอีรปูสญัญาภายในก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก 

       ทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ ครอบง ารปู 

       เหลา่นัน้ได ้มสีญัญาอยา่งนีว้า่ ‘เรารู ้เราเห็น’ นี้เป็นอภภิายตนะ 

       ประการที ่๘ 

  อานนท ์อภภิายตนะ ๘ ประการนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

วโิมกข ์๘ ประการ 

 

วโิมกข ์๘ ประการ 

  [๑๗๔] อานนท ์วโิมกข์๑ ๘ ประการนี้ 

  วโิมกข ์๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้รีปูเห็นรปูทัง้หลาย นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๑ 

   ๒. บคุคลผูม้อีรปูสญัญาภายใน เห็นรปูทัง้หลายภายนอก นีเ้ป็น 

       วโิมกขป์ระการที ่๒ 

   ๓. บคุคลผูน้อ้มใจไปวา่ ‘งาม’ นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๓ 

   ๔. บคุคลบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘อากาศหา 

       ทีส่ดุมไิด‘’ อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๔ 

   ๕. บคุคลลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

       นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๕ 

   ๖. บคุคลลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่นีเ้ป็นวโิมกข ์

       ประการที ่๖ 

   ๗. บคุคลลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

       เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๗ 

   ๘. บคุคลลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นวโิมกขป์ระการที ่๘ 

  อานนท ์วโิมกข ์๘ ประการนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๒๙ หนา้ ๗๕ ในเล่มนี ้และด ูท.ีปา. ๑๑/๓๓๙/๒๓๑, ม.ม. ๑๓/๒๔๘/๒๒๓-๒๒๔, องฺ.อฏฺฐก. 

   (แปล) ๒๓/๖๖/๓๖๘-๓๖๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเลา่เรือ่งมาร 

 

ทรงเลา่เร ือ่งมาร๑ 

  [๑๗๕] อานนท ์สมัยหนึง่ เมือ่แรกตรัสรู ้เราพักอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธ 

ใกลฝ่ั้งแมน่ ้าเนรัญชรา ทีต่ าบลอรุเุวลา มารผูม้บีาปไดเ้ขา้มาหาเรายนื ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพาน 

ในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้ ี

พระภาค’ 

  เมือ่มารกลา่วอยา่งนี ้เราตอบวา่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบ 

เทา่ทีภ่กิษุทัง้หลายผูส้าวกของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ 

ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัต ิ

ตามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย 

จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ย 

โดยชอบธรรมไมไ่ด ้

  มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีภ่กิษุณีทัง้หลายผูส้าวกิาของเรา 

ยังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ 

แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรม 

มปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด ้

  มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีอ่บุาสกทัง้หลายผูส้าวกของเรา 

ยังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม 

ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารย ์

ของตนแลว้ แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้

ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด ้

  มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีอ่บุาสกิาทัง้หลายผูส้าวกิาของ 

เรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ขอ้ ๑๖๘ หนา้ ๑๑๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเลา่เรือ่งมาร 

ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารย ์

ของตนแลว้ แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด 

ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด ้

  มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีพ่รหมจรรยข์องเรายังไมบ่รบิรูณ์ 

กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีกระท่ังเทพและมนุษยทั์ง้หลาย 

ประกาศไดด้แีลว้ 

  [๑๗๖] อานนท ์วนันีเ้มือ่กีน้ีเ้อง มารผูม้บีาปไดเ้ขา้มาหาเราทีป่าวาลเจดยี ์

ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพาน 

ของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุทัง้หลายผูส้าวกของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัต ิ

ชอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาท 

ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้ภกิษุทัง้หลาย 

ผูส้าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู 

ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม เรยีนกับ 

อาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ขา้แต่ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีภ่กิษุณีทัง้หลายผูส้าวกิาของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงเลา่เรือ่งมาร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีอ่บุาสกทัง้หลายผูส้าวกของเรายังไมเ่ฉียบแหลม ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีอ่บุาสกิาทัง้หลายผูส้าวกิาของเรา ยังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัต ิ

ชอบ ไมป่ฏบิัตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้ แตย่ังบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิ 

ขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้อบุาสกิาทัง้หลาย 

ผูส้าวกิาของพระผูม้พีระภาค เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็น 

พหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติามธรรม เรยีน 

กับอาจารยข์องตนแลว้ก็บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพาน 

ตราบเทา่ทีพ่รหมจรรยข์องเรายังไมบ่รบิรูณ์ กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก 

มั่นคงด ีกระท่ังเทพและมนุษยทั์ง้หลายประกาศไดด้แีลว้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานี ้พรหมจรรยข์องพระผูม้พีระภาคบรบิรูณ์ กวา้งขวาง 

แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีกระท่ังเทพและมนุษยทั์ง้หลายประกาศไดด้แีลว้ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนี ้ขอพระสคุตโปรด 

ปรนิพิพานเถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  [๑๗๗] อานนท ์เมือ่มารบอกอยา่งนี ้เราไดต้อบมารผูม้บีาปดังนีว้า่ ‘มาร 

ผูม้บีาป ทา่นจงอยา่กังวลเลย อกีไมน่าน การปรนิพิพานของตถาคตจะม ีจากนี้ 

ไปอกี ๓ เดอืน ตถาคตจะปรนิพิพาน’ 

  อานนท ์วนันี ้เมือ่กีน้ีเ้อง เรามสีตสิมัปชญัญะด ีปลงอายสุงัขาร ณ ปาวาลเจดยี”์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

พระอานนทก์ราบทลูอาราธนา 

 

พระอานนทก์ราบทลูอาราธนา 

  [๑๗๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผู ้

มพีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมชพี 

อยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป เพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่เลย อานนท ์อยา่มาวงิวอนตถาคตเลย บดันี ้

ไมใ่ชเ่วลาทีจ่ะวงิวอนตถาคต’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอานนทก็์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทก็์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุต 

โปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก 

เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสถามวา่ “อานนท ์เธอเชือ่ความตรัสรูข้องตถาคตหรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “เชือ่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ก็เมือ่เธอเชือ่ ไฉน ยังแคน่ไคต้ถาคตถงึ ๓ ครัง้เลา่” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดส้ดับมาเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ อานนท ์อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภด ีผูนั้น้ 

เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ 

ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “เธอเชือ่หรอื อานนท”์ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “เชือ่ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงแสดงอานุภาพของอทิธบิาท ๔ ประการ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เหตนัุน้แล อานนท ์เรือ่งนีจ้งึเป็นความบกพรอ่ง 

ของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ๑ เมือ่ตถาคตท านมิติทีช่ดัแจง้ ท าโอภาสที ่

ชดัเจนแมอ้ยา่งนี ้เธอก็ไมอ่าจจะรูทั้น จงึไมว่งิวอนตถาคตวา่ ‘ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป 

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ถา้เธอวงิวอนตถาคต ตถาคตจะ 

หา้มเธอเพยีง ๒ ครัง้ พอครัง้ที ่๓ ตถาคตจะรับนมินต ์เหตนุีแ้หละ เรือ่งนีจ้งึเป็น 

ความบกพรอ่งของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ 

ทรงแสดงอานภุาพของอทิธบิาท ๔ ประการ 

  [๑๗๙] อานนท ์สมัยหนึง่ เราอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้แล 

เรยีกเธอมากลา่ววา่ ‘อานนท ์กรงุราชคฤหน่์ารืน่รมย ์ภเูขาคชิฌกฏูน่ารืน่รมย ์

อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นที ่

ตัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภด ีผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป 

หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่มุง่หวงั 

พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป๒’ เมือ่ตถาคตท านมิติทีช่ดัแจง้ ท าโอภาส 

ทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้เธอก็ไมอ่าจจะรูทั้น จงึไมว่งิวอนตถาคตวา่ ‘ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป 

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ถา้เธอวงิวอนตถาคต ตถาคตจะ 

หา้มเธอเพยีง ๒ ครัง้ พอครัง้ที ่๓ ตถาคตจะรับนมินต ์เหตนัุน้แหละ อานนท ์

เรือ่งนีจ้งึเป็นความบกพรอ่งของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีต่รัสวา่ เร ือ่งนีจ้งึเป็นความบกพรอ่งของเธอ เร ือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ มใิชต่รัสเพือ่จะทรงต าหน ิ

   แตต่รัสเพือ่เป็นเหตบุรรเทาความเศรา้โศกของพระอานนท ์(ท.ีม.อ. ๑๗๙/๑๖๗) 

๒ ดเูทยีบ อภ.ิก. ๓๗/๖๒๓/๓๗๘-๓๗๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงแสดงอานุภาพของอทิธบิาท ๔ ประการ 

  [๑๘๐] อานนท ์สมัยหนึง่ เราอยูท่ีโ่คตมนโิครธ เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ 

เราอยูท่ีเ่หวทิง้โจร เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ เราอยูท่ีถ่ ้าสตัตบรรณ ขา้งภเูขาเวภาระ 

เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ เราอยูท่ีก่าฬศลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิเขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ 

เราอยูท่ีเ่งือ้มสปัปโสณฑกิะ ในสตีวนั เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ เราอยูท่ีต่โปทาราม 

เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ เราอยูท่ีเ่วฬวุนัสถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ 

เราอยูท่ีช่วีกัมพวนั เขตกรงุราชคฤห ์ฯลฯ เราอยูท่ีม่ทัทกจุฉมิฤคทายวนั เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ณ ทีนั่น้แล เราไดเ้รยีกเธอมากลา่ววา่ ‘อานนท ์กรงุราชคฤหน่์ารืน่รมย ์

ภเูขาคชิฌกฏูน่ารืน่รมย ์โคตมนโิครธน่ารืน่รมย ์เหวทิง้โจรน่ารืน่รมย ์ถ ้าสตัตบรรณ 

ขา้งภเูขาเวภาระน่ารืน่รมย ์กาฬศลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิน่ิารืน่รมย ์เงือ้มสปัปโสณฑกิะ 

ในสตีวนัน่ารืม่รมย ์ตโปทารามน่ารืน่รมย ์เวฬวุนัสถานทีใ่หเ้หยือ่กระแตน่ารืน่รมย ์

ชวีกัมพวนัน่ารืน่รมย ์มัททกจุฉมิฤคทายวนัน่ารืน่รมย ์อานนท ์อทิธบิาท ๔ ผูใ้ด 

ผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ 

สัง่สมแลว้ ปรารภด ีผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป 

อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป 

หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป’ เมือ่ตถาคตท านมิติทีช่ดัแจง้ ท าโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้

เธอก็ไมอ่าจจะรูทั้น จงึไมว่งิวอนตถาคตวา่ ‘ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมชพี 

อยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่อ่ไปตลอดกัป เพือ่ประโยชน ์

แกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ถา้เธอวงิวอนตถาคต ตถาคตจะหา้มเธอเพยีง 

๒ ครัง้ พอครัง้ที ่๓ ตถาคตจะรับนมินต ์เหตนัุน้แหละ อานนท ์เรือ่งนีจ้งึเป็น 

ความบกพรอ่งของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ 

  [๑๘๑] อานนท ์สมัยหนึง่ เราอยูท่ีอ่เุทนเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีณ ทีนั่น้แล 

เราไดเ้รยีกเธอมากลา่ววา่ ‘อานนท ์กรงุเวสาลน่ีารืน่รมย ์อเุทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์

อานนท ์อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าให ้

เป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภด ีผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้

๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงแสดงอานุภาพของอทิธบิาท ๔ ประการ 

ดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่ 

มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป เมือ่ตถาคตท านมิติทีช่ดัแจง้ 

ท าโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้เธอก็ไมอ่าจจะรูทั้น จงึไมว่งิวอนตถาคตวา่ ‘ขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยู ่

ตลอดกัป เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ถา้เธอวงิวอนตถาคต 

ตถาคตจะหา้มเธอเพยีง ๒ ครัง้ พอครัง้ที ่๓ ตถาคตจะรับนมินต ์เหตนัุน้แหละ 

อานนท ์เรือ่งนีจ้งึเป็นความบกพรอ่งของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ 

  [๑๘๒] อานนท ์สมัยหนึง่ เราอยูท่ีโ่คตมกเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีฯลฯ เราอยู่ 

ทีส่ตัตัมพเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีฯลฯ เราอยูท่ีพ่หปุตุตเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีฯลฯ 

เราอยูท่ีส่ารันททเจดยี ์เขตกรงุเวสาล ีฯลฯ เราอยูท่ีป่าวาลเจดยี ์วนันี้เมือ่กีเ้อง 

ณ ปาวาลเจดยี ์เราไดเ้รยีกเธอมากลา่ววา่ ‘อานนท ์กรงุเวสาลน่ีารืน่รมย ์อเุทน- 

เจดยีน่์ารืน่รมย ์โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สตัตัมพเจดยีน่์ารืน่รมย ์พหปุตุตเจดยี ์

น่ารืน่รมย ์สารันททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีน่์ารืน่รมย ์อานนท ์อทิธบิาท ๔ 

ผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ 

สัง่สมแลว้ ปรารภด ีผูนั้น้เมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป 

อทิธบิาท ๔ ตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่มุง่หวงั พงึด ารงอยูไ่ด ้๑ กัป 

หรอืเกนิกวา่ ๑ กัป’ เมือ่ตถาคตท านมิติทีช่ดัแจง้ ท าโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี ้เธอก็ 

ไมอ่าจจะรูทั้น จงึไมว่งิวอนตถาคตวา่ ‘ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมชพีอยู ่

ตลอดกัป ขอพระสคุตโปรดด ารงพระชนมชพีอยูต่ลอดกัป เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ถา้เธอวงิวอนตถาคต ตถาคตจะหา้มเธอเพยีง ๒ ครัง้ 

พอครัง้ที ่๓ ตถาคตจะรับนมินต ์เหตนัุน้แหละ อานนท ์เรือ่งนีจ้งึเป็นความ 

บกพรอ่งของเธอ เรือ่งนีเ้ป็นความผดิของเธอ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงแสดงอานุภาพของอทิธบิาท ๔ ประการ 

  [๑๘๓] อานนท ์เราเคยบอกเธอไวก้อ่นมใิชห่รอืวา่ ความพลัดพราก ความ 

ทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอืน่จากของรักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ 

จะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี้ ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ขึน้ 

มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปรารถนาวา่ ขอสิง่นัน้จงอยา่แตก 

สลายไปเลย ตถาคตสละ คลาย ปลอ่ย ละ วางสิง่นัน้ไดแ้ลว้ ปลงอายสุงัขารแลว้ 

วาจาทีต่ถาคตกลา่วไวว้า่ ‘อกีไมน่าน การปรนิพิพานของตถาคตจะม ีจากนีไ้ปอกี 

๓ เดอืน ตถาคตจะปรนิพิพานเป็นวาจาทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ดอ้กีแลว้‘จงึเป็นไปไมไ่ด ้

ทีต่ถาคตจะกลับคนืค าเพราะตอ้งการมอีายอุยูต่อ่ไป มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนักัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยทา่นพระอานนทเ์สด็จเขา้ไปยังกฏูาคาร- 

ศาลา ป่ามหาวนัแลว้ จงึรับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “ไปเถดิ อานนท ์

เธอจงไปนมินตใ์หภ้กิษุเทา่ทีอ่าศัยอยูใ่นกรงุเวสาลมีาประชมุกัน ณ หอฉัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จงึนมินตภ์กิษุทกุรปูเทา่ทีอ่าศัยอยู ่

ในกรงุเวสาล ีมาประชมุกัน ณ หอฉันแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุสงฆป์ระชมุกันแลว้ ขอพระผูม้พีระภาคจงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้”๑ 

  [๑๘๔] จากนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จไป ณ หอฉัน ประทับน่ังบนพทุธอาสน์ 

ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย(เพราะฉะนัน้) 

ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้เพือ่ความรูย้ ิง่ เธอทัง้หลายพงึเรยีน เสพ เจรญิ ท าใหม้าก 

ดว้ยดโีดยวธิทีีพ่รหมจรรยน์ีจ้ะพงึตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไป 

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๔๐/๑๔๘-๑๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

สงัเวชนยีธรรม 

  ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้เพือ่ความรูย้ ิง่ เธอท ัง้หลายพงึเรยีน เสพ เจรญิ 

ท าใหม้ากดว้ยดโีดยวธิที ีพ่รหมจรรยน์ ีจ้ะพงึต ัง้อยูไ่ดน้าน ด ารงอยูไ่ดน้าน ขอ้น ัน้ 

พงึเป็นไปเพือ่เก ือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนเุคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เก ือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย คอือะไร 

  คอื 

   ๑. สตปัิฏฐาน ๔  ๒. สมัมัปปธาน ๔ 

   ๓. อทิธบิาท ๔  ๔. อนิทรยี ์๕ 

   ๕. พละ ๕   ๖. โพชฌงค ์๗ 

   ๗. อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีแ้ล คอื ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้เพือ่ความรูย้ ิง่ เธอทัง้หลาย 

พงึเรยีน เสพ เจรญิ ท าใหม้ากดว้ยดโีดยวธิทีีพ่รหมจรรยน์ีจ้ะพงึตัง้อยูไ่ดน้าน ด ารง 

อยูไ่ดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

สงัเวชนยีธรรม 

(ธรรมอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่ความสงัเวช) 

  [๑๘๕] จากนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย บัดนี ้เราขอเตอืนเธอทัง้หลายวา่ สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา เธอทัง้หลายจงท าหนา้ทีใ่หส้ าเร็จดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ อกีไมน่าน 

การปรนิพิพานของตถาคตจะม ีจากนีไ้ปอกี ๓ เดอืน ตถาคตจะปรนิพิพาน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “มนุษยท์กุคนไมว่า่เด็ก ผูใ้หญ ่

   โง ่ฉลาด มั่งม ีและยากจน ลว้นตอ้งตาย๑ 

   ชวีติของสตัวเ์ปรยีบเหมอืนภาชนะดนิทีช่า่งหมอ้ปั้นแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุชา. (แปล) ๒๗/๘๗/๓๖๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การทอดพระเนตรกรงุเวสาลอียา่งชา้งมอง 

   เล็กบา้ง ใหญบ่า้ง สกุบา้ง ดบิบา้ง 

   ซึง่ลว้นมคีวามแตกสลายเป็นทีส่ดุ” 

  พระสคุตศาสดาไดต้รัสพระคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “วยัของเราแกห่งอ่ม 

   ชวีติของเราเหลอืนอ้ย เราจะจากพวกเธอไป 

   เราท าทีพ่ ึง่แกต่นแลว้ 

    พวกเธอจงอยา่ประมาท มสีต ิมศีลีบรสิทุธิ ์

    มคีวามด ารมิั่นคงด ีรักษาจติของตนไว ้

    ผูท้ีไ่มป่ระมาทอยูใ่นธรรมวนัิยนี้ 

    ละการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ 

    จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด”้๑ 

ภาณวารที ่๓ จบ 

 

การทอดพระเนตรกรงุเวสาลอียา่งชา้งมอง 

  [๑๘๖] ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและ 

จวีร เสด็จเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต เมือ่เสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลัง 

เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทอดพระเนตรกรงุเวสาลอียา่งชา้งมอง๒ รับสัง่เรยีก 

ทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์การเห็นกรงุเวสาลคีรัง้นี ้เป็นครัง้สดุทา้ยของ 

ตถาคต มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังภัณฑคุามกัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุส.ุ ๒๕/๕๘๔/๔๕ 

๒ อยา่งชา้งมอง หมายถงึทรงหันพระองคก์ลับหลังอยา่งทีพ่ญาชา้งมอง คอื พญาชา้งไมอ่าจจะเอีย้วคอ 

   มองขา้งหลัง ตอ้งหันกลับทัง้ตัวฉันใด พระผูม้พีระภาคก็ฉันนัน้ เพราะพระอัฏฐกิา้นพระศอเป็นชิน้เดยีวกัน 

   ไมม่ขีอ้ตอ่จงึไมอ่าจจะเอีย้วพระศอมองขา้งหลังได ้แตจ่ะไมเ่หมอืนกับชา้งมอง เพราะมพีทุธานุภาพ จงึท า 

   ใหแ้ผน่ดนินีห้มนุไปเหมอืนกับแป้น (กลุาลจกฺก ) โดยท าพระผูม้พีระภาคใหม้หีนา้ตรงตอ่กรงุเวสาล ี(ท.ีม.อ. 

   ๑๘๖/๑๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การทอดพระเนตรกรงุเวสาลอียา่งชา้งมอง 

  พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จถงึภัณฑคุาม ประทับอยูท่ี ่

ภัณฑคุามนัน้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทัง้หลาย 

จงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิศลี เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๒. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิสมาธ ิเราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๓. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิปัญญา เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๔. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิวมิตุต ิเราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิศลี เราและเธอ 

ทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิสมาธ ิเราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิ- 

ปัญญา เราและเธอทัง้หลายไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิวมิตุต ิเราและเธอทัง้หลายถอน 

ภวตัณหาไดแ้ลว้ ภวเนตตสิ ิน้ไปแลว้ บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี๑” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ศลี สมาธ ิปัญญา และวมิตุต ิอันยอดเยีย่ม 

   ธรรมเหลา่นี ้พระโคดมผูม้ยีศตรัสรูแ้ลว้ 

   ดังนัน้ พระพทุธเจา้จงึตรัสบอกธรรม 

   แกภ่กิษุทัง้หลายเพือ่ความรูย้ ิง่ 

   พระศาสดา ทรงท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์

   มพีระจักษุ ปรนิพิพานแลว้๒” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๕๕ หนา้ ๙๙ ในเล่มนี ้และดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑/๑-๒ 

๒ ปรนิพิพาน ในทีน่ีห้มายถงึดับกเิลสไดส้ิน้เชงิ (ท.ีม.อ. ๑๘๖/๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มหาปเทส ๔ ประการ 

  ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูท่ีภ่ัณฑคุาม ทรงแสดงธรรมกีถา 

เป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้สมาธมิลีักษณะ 

อยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้โดยชอบจาก 

อาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

มหาปเทส ๔ ประการ 

(ขอ้อา้งทีส่ าคญั) 

  [๑๘๗] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูต่ามความพอพระทัยในภัณฑคุาม 

แลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

หัตถคีามกัน” ... “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังอัมพคามกัน” ... “มาเถดิ 

อานนท ์เราจะเขา้ไปยังชมัพคุามกัน” ... “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังโภค- 

นครกัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆห์มูใ่หญเ่สด็จถงึโภคนคร ประทับอยูท่ีอ่านันทเจดยีใ์นโภคนคร รับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงมหาปเทส ๔ ประการนี้ 

เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  [๑๘๘] ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุขา้พเจา้ไดส้ดับ 

        รับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ ‘นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็น 

        วนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึ 

        คัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ 

        ใหด้ี๑แลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหลา่น ัน้ใหด้ ีหมายถงึการเรยีนทีส่ามารถรูว้า่ ตรงนีแ้สดงบาลไีว ้ตรงนี้แสดง 

   อรรถาธบิายไว ้ตรงนีแ้สดงอนุสนธไิว ้ตรงนีแ้สดงเบือ้งตน้และเบือ้งปลายไว ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๐/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มหาปเทส ๔ ประการ 

        เหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลง 

        สนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชพ่ระด ารัสของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

        แน่นอน และภกิษุนีรั้บมาผดิ‘เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี 

        ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ 

        ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นี้เป็นพระด ารัสของพระผูม้ ี

        พระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และภกิษุนีรั้บมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลาย 

        พงึจ ามหาปเทสประการที ่๑ นีไ้ว ้

    ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มสีงฆ ์

        อยูพ่รอ้มดว้ยพระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ขา้พเจา้ไดส้ดับมา 

        เฉพาะหนา้สงฆนั์น้วา่ ‘นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ 

        เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ 

        พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร 

        เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ 

        ไมไ่ด ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชพ่ระด ารัส 

        ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และสงฆนั์น้รับมาผดิ’ 

        เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลง 

        ในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีเ้ป็น 

        พระด ารัสของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และสงฆนั์น้ 

        รับมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทสประการที ่๒ นีไ้ว ้

    ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มภีกิษุผู ้

        เป็นพระเถระอยูจ่ านวนมาก เป็นพหสูตู เรยีนคัมภรี์๑ ทรงธรรม๒ 

        ทรงวนัิย๓ ทรงมาตกิา๔ ขา้พเจา้ไดส้ดับมาเฉพาะหนา้พระเถระ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คมัภรี ์หมายถงึนกิาย ๕ คอื ทฆีนกิาย มัชฌมินกิาย สังยตุตนกิาย อังคตุตรนกิาย และขทุทกนกิาย 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

๒ ธรรม หมายถงึพระสตุตันตปิฎกและอภธัิมมปิฎก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๒๐/๑๑๓) 

๓ วนิยั หมายถงึพระวนัิยปิฎก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

๔ มาตกิา หมายถงึมาตกิา ๒ คอื ภกิขวุภิังค ์และภกิขนุวีภิังค ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

มหาปเทส ๔ ประการ 

        เหลา่นัน้วา่ ‘นี้เป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ เธอ 

        ทัง้หลาย ยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ 

        พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร 

        เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้

        เทยีบเขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชพ่ระด ารัสของ 

        พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระเหลา่นัน้รับมา 

        ผดิ’ เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ 

        สอบลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ 

        “นีเ้ป็นพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และ 

        พระเถระเหลา่นัน้รับมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทส 

        ประการที ่๓ นีไ้ว ้

    ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มภีกิษุผู ้

        เป็นเถระอยูร่ปูหนึง่เป็นพหสูตู เรยีนคัมภรี ์ทรงธรรม ทรงวนัิย 

        ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้พระเถระรปูนัน้วา่ 

        ‘นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไม ่

        พงึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและ 

        พยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย 

        ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้เทยีบเขา้ใน 

        วนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชพ่ระด ารัสของพระผูม้ ี

        พระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระรปูนัน้รับมาผดิ’ เธอ 

        ทัง้หลายพงึทิง้เสยี ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูร 

        ก็ได ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีเ้ป็นพระด ารัส 

        ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระรปูนัน้รับ 

        มาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทสประการที ่๔ นีไ้ว ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทส ๔ ประการนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งนายจนุทกัมมารบตุร(บตุรชา่งทอง) 

  ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูท่ีอ่านันทเจดยีใ์นโภคนคร ทรงแสดง 

ธรรมกีถาเป็นอันมากแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ “ศลีมลีักษณะอยา่งนี ้สมาธ ิ

มลีักษณะอยา่งนี ้ปัญญามลีักษณะอยา่งนี ้สมาธอิันบคุคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก ปัญญาอันบคุคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก จติอันบคุคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลดุพน้โดย 

ชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” 

เร ือ่งนายจนุทกมัมารบตุร๑ (บตุรชา่งทอง) 

  [๑๘๙] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทับอยูต่ามความพอพระทัยใน 

โภคนครแลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไป 

ยังกรงุปาวากัน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ตอ่มา พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆห์มูใ่หญเ่สด็จไปถงึกรงุปาวา ประทับอยูท่ีอ่ัมพวนัของนายจนุทกัมมารบตุร 

เขตกรงุปาวา 

  เมือ่นายจนุทกัมมารบตุรไดท้ราบวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเสด็จถงึกรงุปาวา 

ประทับอยูท่ีส่วนมะมว่งของเรา’ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหน้ายจนุทกัมมารบตุรเห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ นายจนุทกัมมารบตุรผูอ้ันพระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จง 

ใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลม 

ใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของขา้พระองค ์

ในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตด์ว้ยพระอาการดษุณี 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุอ.ุ ๒๕/๗๕/๒๑๔-๒๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๐ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งนายจนุทกัมมารบตุร(บตุรชา่งทอง) 

  เมือ่นายจนุทกัมมารบตุร ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุ 

จากทีน่ั่งถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

  ครัน้ราตรนัีน้ผา่นไป นายจนุทกัมมารบตุรไดเ้ตรยีมของขบฉันอันประณีตและ 

สกูรมัททวะ๑ จ านวนเพยีงพอไวใ้นนเิวศนข์องตน ใหค้นไปกราบทลูเวลาแดพ่ระผูม้พีระภาค 

วา่ “ไดเ้วลาแลว้ ภัตตาหารเสร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร พรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆ ์เสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องนายจนุทกัมมารบตุร ประทับน่ังบนพทุธอาสน์ 

ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ รับสัง่เรยีกนายจนุทกัมมารบตุรมาตรัสวา่ “จนุทะ ทา่นจงประเคน 

สกูรมัททวะทีเ่ตรยีมไวแ้กเ่รา ประเคนของขบฉันอยา่งอืน่ทีเ่ตรยีมไวแ้กภ่กิษุสงฆ ์

  เขาทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ประเคนสกูรมัททวะทีเ่ตรยีมไวแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค 

ประเคนของขบฉันอยา่งอืน่ทีเ่ตรยีมไวแ้ดภ่กิษุสงฆ ์

  ครัน้แลว้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกนายจนุทกัมมารบตุรมาตรัสวา่ “จนุทะ 

สกูรมัททวะทีเ่หลอืเธอจงฝังลงในหลมุ เรายังไมเ่ห็นใครในโลก พรอ้มเทวโลก มารโลก 

พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาหรอืมนุษย ์ทีบ่รโิภคสกูร- 

มัททวะนัน้แลว้จะยอ่ยไดด้ว้ยด ีนอกจากตถาคต” 

  นายจนุทกัมมารบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ฝังสกูรมัททวะทีเ่หลอืลงในหลมุ 

แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทน่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหน้ายจนุทกัมมารบตุรเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

แลว้ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จจากไป 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกูรมทัทวะ ความหมายตามมตขิองเกจอิาจารย ์๓ พวก คอื 

  ๑. หมายถงึปวัตตมังสะ เนือ้สกุรหนุ่ม 

     ๒. หมายถงึขา้วสกุออ่น ทีป่รงุดว้ยนมสด นมสม้ เนยใส เปรยีง เนยแข็ง และถั่ว 

  ๓. หมายถงึวธิปีรงุอาหารชนดิหนึง่ 

   (ท.ีม.อ. ๑๘๙/๑๗๒, ข.ุอ.ุอ. ๗๕/๔๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

รับสัง่ขอน ้าดืม่ 

  [๑๙๐] หลังจากพระผูม้พีระภาคเสวยพระกระยาหารของนายจนุทกัมมารบตุร 

ไดเ้กดิอาการพระประชวรอยา่งรนุแรง ลงพระบังคนหนักเป็นโลหติ๑ ทรงมทีกุข- 

เวทนาอยา่งแสนสาหัส จวนเจยีนจะปรนิพิพาน พระองคท์รงมสีตสิมัปชญัญะ 

ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาเหลา่นัน้ไวไ้มพ่ร่ันพรงึ รับสั่งเรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ 

“มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยังกรงุกสุนิารากัน” ท่านพระอานนทท์ลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ 

    ขา้พเจา้ไดฟั้งมาวา่ 

   พระผูม้พีระภาคผูท้รงมพีระปรชีา 

   เสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบตุรแลว้ 

   ทรงพระประชวรอยา่งแสนสาหัส 

   จวนเจยีนจะปรนิพิพาน 

    เมือ่พระศาสดาเสวยสกูรมทัทวะแลว้ 

   ไดเ้กดิอาการพระประชวรอยา่งรนุแรง 

   ลงพระบังคนหนักตรัสวา่ 

   ‘เราจะไปยังกรงุกสุนิารากัน’ 

รบัส ัง่ขอน า้ด ืม่ 

  [๑๙๑] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคทรงแวะลงขา้งทางเสด็จเขา้ไปยังควงไมต้น้หนึง่ 

รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอชว่ยปสูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ 

เราเหน็ดเหนือ่ยจะน่ังพัก” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ปสูงัฆาฏซิอ้นกัน 

๔ ชัน้ พระผูม้พีระภาคประทับบนอาสนะทีท่า่นพระอานนทป์ลูาดถวายไว ้รับสั่งเรยีก 

ทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอชว่ยไปน าน ้าดืม่มา เรากระหายจะดืม่น ้า” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาครับสัง่อยา่งนี ้ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลม่ เพิง่ขา้มไป เมือ่กีน้ี้ 

น ้านัน้มนีอ้ย ถกูลอ้เกวยีนย า่จนขุน่เป็นตมไหลไป ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมน่ ้า 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แปลจากค าวา่ โลหติปกฺขนฺทกิา ในอรรถกถาอธบิายวา่ เป็นอาการของโรคทีถ่า่ยเป็นเลอืดตลอดเวลา 

   (ท.ีม.อ. ๑๙๐/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

รับสัง่ขอน ้าดืม่ 

กกธุาอยูไ่มไ่กลแคน่ีเ้อง มนี ้าใส จดืสนทิ เย็นสะอาด มทีา่เทยีบน่ารืน่รมย ์ขอพระ 

ผูม้พีระภาคเสด็จไปทรงดืม่และสรงสนานพระวรกายในแมน่ ้ากกธุานีเ้ถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

เธอชว่ยไปน าน ้าดืม่มา เรากระหายจะดืม่น ้า” แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอานนทไ์ด ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลม่ 

เพิง่ขา้มไป เมือ่กีน้ี ้น ้านัน้มนีอ้ย ถกูลอ้เกวยีนย า่จนขุน่เป็นตมไหลไป ขา้แต่ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ แมน่ ้ากกธุาอยูไ่มไ่กลแคน่ีเ้อง มนี ้าใส จดืสนทิ เย็นสะอาด 

มทีา่เทยีบน่ารืน่รมย ์ขอพระผูม้พีระภาคเสด็จไปทรงดืม่และสรงสนานพระวรกาย 

ในแมน่ ้ากกธุานีเ้ถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

เธอชว่ยไปน าน ้าดืม่มา เรากระหายจะดืม่น ้า” ทา่นพระอานนทจ์งึทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ ถอืบาตรเดนิเขา้ไปยังล าธารนัน้ ขณะนัน้ ล าธารนัน้ มนี ้านอ้ย 

ถกูลอ้เกวยีนย า่จนขุน่เป็นตมไหลไป แตเ่มือ่ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปใกลก็้กลับใสสะอาด 

ไมขุ่น่ ไหลไป ทา่นพระอานนทจ์งึคดิวา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระตถาคต 

ทรงมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ล าธารนีม้นี ้านอ้ย ถกูลอ้เกวยีนย า่ขุน่เป็นตมไหลไป 

เมือ่เราเขา้มาใกล ้ก็กลับใสสะอาด ไมขุ่น่ ไหลไป จงึใชบ้าตรตักน ้าแลว้เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ กราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระตถาคตทรงมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก 

เดีย๋วนีเ้อง ล าธารนัน้มนี ้านอ้ย ถกูลอ้เกวยีนย า่จนขุน่เป็นตมไหลไป เมือ่ขา้พระองค ์

เดนิเขา้ไปใกล ้ก็กลับใสสะอาด ไมขุ่น่ ไหลไป ขอพระผูม้พีระภาคทรงดืม่น ้าเถดิ 

ขอพระสคุตทรงดืม่น ้าเถดิ” ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงดืม่น ้าแลว้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งปกุกสุะ มลัลบตุร 

 

เร ือ่งปกุกสุะ มลัลบตุร 

  [๑๙๒] ก็สมัยนัน้ โอรสเจา้มัลละพระนามวา่ปกุกสุะ๑ เป็นสาวกของ 

อาฬารดาบส กาลามโคตร เดนิทางไกลจากกรงุกสุนิาราไปกรงุปาวา เห็นพระผูม้ ี

พระภาคประทับอยูท่ีค่วงไมต้น้หนึง่ ครัน้แลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ บรรพชติทัง้หลายยอ่มอยูด่ว้ย 

ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ันสงบอยา่งยิง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งมอียูว่า่ อาฬารดาบส 

กาลามโคตร เดนิทางไกลแวะลงขา้งทางทีค่วงไมต้น้หนึง่ในทีไ่มไ่กล เวลานัน้เกวยีน 

ตัง้ ๕๐๐ เลม่ไดผ้า่นทา่นอาฬารดาบส กาลามโคตร ตดิ ๆ กันไป 

  ขณะนัน้ บรุษุคนหนึง่ก าลังเดนิตามหลังหมูเ่กวยีนมาเขา้ไปหาทา่นอาฬารดาบส 

กาลามโคตรถงึทีอ่ยูแ่ลว้ ไดถ้ามทา่นอาฬารดาบสดังนีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ 

ทา่นเห็นเกวยีน ๕๐๐ เลม่ ผา่นไปบา้งหรอืไม’่ 

  ทา่นอาฬารดาบสตอบวา่ ‘เราไมเ่ห็นเลย ผูม้อีาย’ุ 

  ‘ทา่นไดย้นิเสยีงหรอืไม’่ 

  ‘เราไมไ่ดย้นิ ผูม้อีาย’ุ 

  ‘ทา่นคงหลับกระมัง’ 

  ‘เราไมไ่ดห้ลับ ผูม้อีาย‘ุ 

  ‘ทา่นยังมสีญัญาอยูห่รอื’ 

  ‘เรายังมอียู ่ผูม้อีาย’ุ 

  ‘ทา่นยังมสีญัญาตืน่อยู ่(แต)่ ไมไ่ดเ้ห็นเกวยีนตัง้ ๕๐๐ เลม่ ทีผ่า่นตดิ ๆ กันไป 

ทัง้ไมไ่ดย้นิเสยีง ก็ผา้ทาบของทา่นเปรอะเป้ือนฝุ่ นธลุบีา้งไหม’ 

  ‘เป็นอยา่งนัน้ ผูม้อีาย’ุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขณะนัน้เจา้ปกุกสุะประกอบอาชพีเป็นพอ่คา้เพชรพลอย ซึง่ถอืเป็นประเพณีอยา่งหนึง่ของพวกเจา้มัลละ 

   ทีม่กีารผลัดเปลีย่นกันครองราชยต์ามวาระ สว่นผูท้ียั่งไมถ่งึวาระจะประกอบอาชพีทางการคา้ (ท.ีม.อ. 

   ๑๙๒/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งปกุกสุะ มลัลบตุร 

  บรุษุนัน้มคีวามคดิดังนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ บรรพชติ 

ทัง้หลายยอ่มอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ันสงบอยา่งยิง่ ดังทีท่า่นอาฬารดาบส ผูย้ังม ี

สญัญาตืน่อยู ่(แต)่ ไมเ่ห็นเกวยีนตัง้ ๕๐๐ เลม่ ทีผ่า่นตดิ ๆ กันไป ทัง้ไมไ่ดย้นิเสยีง’ 

เขาประกาศความเลือ่มใสอยา่งยิง่ในทา่นอาฬารดาบส กาลามโคตร แลว้จากไป” 

  [๑๙๓] พระผูม้พีระภาคตรัสถามปกุกสุะวา่ “ปกุกสุะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่ 

อยา่งไร อยา่งไหนท าไดย้ากกวา่กัน เกดิขึน้ไดย้ากกวา่กัน (ระหวา่ง) ผูย้ังมสีญัญา 

ตืน่อยู ่ไมเ่ห็นเกวยีนตัง้ ๕๐๐ เลม่ทีผ่า่นตดิ ๆ กันไป ทัง้ไมไ่ดย้นิเสยีง กับผูท้ี ่

ยังมสีญัญาตืน่อยู ่เมือ่ฝนก าลังตก ตกอยา่งหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยู ่ก็ไมไ่ดเ้ห็น 

และไมไ่ดย้นิเสยีง” 

  ปกุกสุะทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เกวยีน ๕๐๐ เลม่ ๖๐๐ เลม่ 

๗๐๐ เลม่ ๘๐๐ เลม่ ๙๐๐ เลม่ ๑,๐๐๐ เลม่ ฯลฯ เกวยีน ๑๐๐,๐๐๐ เลม่ 

จะเปรยีบกันไดอ้ยา่งไร แทจ้รงิ ผูท้ีย่ังมสีญัญาตืน่อยู ่เมือ่ฝนก าลังตก ตกอยา่งหนัก 

ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยู ่ก็ไมไ่ดเ้ห็นและไมไ่ดย้นิเสยีง อยา่งนีแ้หละท าไดย้ากกวา่และ 

เกดิขึน้ไดย้ากกวา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปกุกสุะ คราวหนึง่ เราพักอยูท่ีโ่รงกระเดือ่ง เขตกรงุ 

อาตมุา เวลานัน้ ฝนก าลังตก ตกอยา่งหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยู ่ชาวนา ๒ คนพีน่อ้ง 

และโคงาน ๔ ตัว ถกูฟ้าผา่ใกลโ้รงกระเดือ่ง ขณะนัน้ หมูม่หาชนในกรงุอาตมุา 

ออกไปมงุดชูาวนา ๒ คนพีน่อ้งและโคงาน ๔ ตัวทีถ่กูฟ้าผา่ เราออกจากโรง 

กระเดือ่ง จงกรมอยูท่ีก่ลางแจง้ใกลป้ระตโูรงกระเดือ่ง บรุษุคนหนึง่ออกมาจากหมู ่

มหาชนเขา้มาหาเราถงึทีอ่ยูไ่ดไ้หวเ้รา ยนื ณ ทีส่มควร เราไดถ้ามบรุษุนัน้ดังนีว้า่ 

‘ผูม้อีาย ุหมูม่หาชนน่ันชมุนุมกันท าไม’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เดีย๋วนีเ้อง ขณะทีฝ่นก าลังตก 

ตกอยา่งหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยู ่ชาวนา ๒ คนพีน่อ้งและโคงาน ๔ ตัวถกูฟ้าผา่ 

หมูม่หาชนชมุนุมกันเพราะเหตนุี ้ทา่นไปอยูเ่สยีทีไ่หนเลา่’ 

  เราตอบวา่ ‘เราก็อยูท่ีน่ีแ้หละ’ 

  บรุษุนัน้ถามวา่ ‘ทา่นเห็นหรอืไม’่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งปกุกสุะ มลัลบตุร 

  เราตอบวา่ ‘เราไมเ่ห็นเลย ผูม้อีาย’ุ 

  บรุษุนัน้ถามวา่ ‘ทา่นไดย้นิเสยีงหรอืไม’่ 

  เราตอบวา่ ‘เราไมไ่ดย้นิ ผูม้อีาย’ุ 

  บรุษุนัน้ถามวา่ ‘ทา่นคงหลับกระมัง’ 

  เราตอบวา่ ‘เราไมไ่ดห้ลับ ผูม้อีาย’ุ 

  บรุษุนัน้ถามวา่ ‘ทา่นยังมสีญัญาอยูห่รอื’ 

  เราตอบวา่ ‘เรายังมอียู ่ผูม้อีาย’ุ 

  บรุษุนัน้ถามวา่ ‘ทา่นยังมสีญัญาตืน่อยู ่ขณะฝนก าลังตก ตกอยา่งหนัก 

ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยู ่ไมไ่ดเ้ห็นและไมไ่ดย้นิเสยีงเลยหรอื’ 

  เราตอบวา่ ‘เป็นอยา่งนัน้ ผูม้อีาย’ุ 

  บรุษุนัน้มคีวามคดิดังนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

บรรพชติทัง้หลายยอ่มอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ันสงบอยา่งยิง่ ดังทีท่า่นสมณะ 

ผูย้ังมสีญัญาตืน่อยู ่เมือ่ฝนก าลังตก ตกอยา่งหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผา่อยูก็่ไมเ่ห็นและ 

ไมไ่ดย้นิเสยีงเลย ‘ เขาประกาศความเลือ่มใสอยา่งยิง่ในเรา กระท าประทักษิณแลว้ 

จากไป” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ปกุกสุะ มัลลบตุรไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคข์อโปรยความเลือ่มใสทีม่ใีนอาฬาร- 

ดาบส กาลามโคตร ไปตามกระแสลมทีพั่ดแรง หรอืลอยในแมน่ ้ากระแสเชีย่ว พระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปี 

ในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มกับ 

พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ปกุกสุะ มลัลบตุร 

  [๑๙๔] ล าดับนัน้ ปกุกสุะ มัลลบตุร รับสัง่เรยีกบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ 

“พนาย เธอชว่ยน าผา้เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้ห่นึง่ (๒ ผนื) ของเรามา” บรุษุนัน้ 

รับค าแลว้ น าคูผ่า้เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้นั่น้มาให ้

  จากนัน้ ปกุกสุะ มัลลบตุร ไดน้อ้มคูผ่า้เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้นั่น้เขา้ไป 

ถวายพระผูม้พีระภาคพรอ้มกับกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดรับคูผ่า้เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้น่ี ้เพือ่อนุเคราะหข์า้พระองคด์ว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปกุกสุะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงใหเ้ราครองผนืหนึง่ 

อกีผนืหนึง่ใหอ้านนทค์รอง” 

  ปกุกสุะ มลัลบตุร ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ถวายใหพ้ระผูม้พีระภาคทรง 

ครองผนืหนึง่ ถวายใหท้า่นพระอานนทค์รองอกีผนืหนึง่ 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหป้กุกสุะ มัลลบตุร เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ล าดับนัน้ ปกุกสุะ มัลลบตุร ผูอ้ันพระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถา ลกุจากทีน่ั่งถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

  [๑๙๕] เมือ่ปกุกสุะ มัลลบตุรจากไปไมน่าน ทา่นพระอานนทไ์ดน้อ้มคูผ่า้ 

เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้นั่น้เขา้ไปคลมุพระวรกายของพระผูม้พีระภาค พอทา่นพระ 

อานนทน์อ้มเขา้ไปคลมุพระวรกายของพระผูม้พีระภาค ผา้นัน้ปรากฏสเีปลง่ปลั่ง 

เหมอืนถา่นไฟทีป่ราศจากเปลว 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระฉววีรรณของพระตถาคตบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง 

ยิง่นัก๑ คูผ่า้เนือ้ละเอยีดสทีองน่าใชคู้น่ี ้พอขา้พระองคน์อ้มเขา้ไปคลมุพระวรกาย 

ของพระผูม้พีระภาค ปรากฏสเีปลง่ปลั่งเหมอืนถา่นไฟทีป่ราศจากเปลว” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระฉววีรรณของพระตถาคตบรสิทุธิผ์ดุผอ่งยิง่นกั หมายถงึพระฉววีรรณผดุผอ่งใน ๒ คราวนัน้เกดิจาก 

   เหต ุ๒ อยา่ง คอื (๑) อาหารพเิศษ (๒) โสมนัสอยา่งแรงกลา้ (ท.ีม.อ. ๑๙๕/๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ปกุกสุะ มลัลบตุร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ อานนท ์ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ กายของตถาคตยอ่มบรสิทุธิ ์ผวิพรรณผดุผอ่งอยา่งยิง่อยูใ่น ๒ คราว 

  กายของตถาคตยอ่มบรสิทุธิ ์ผวิพรรณผดุผอ่งอยา่งยิง่อยูใ่น ๒ คราว อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ในราตรทีีต่ถาคตตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ 

   ๒. ในราตรทีีต่ถาคตปรนิพิพานดว้ยอนุปาทเิสสนพิพานธาตุ 

  อานนท ์กายของตถาคตยอ่มบรสิทุธิ ์ผวิพรรณผดุผอ่งอยา่งยิง่อยูใ่น ๒ คราวนีแ้ล 

  ในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี ้ตถาคตจะปรนิพิพานในระหวา่งไมส้าละทัง้คู ่ในสาลวนั 

ของมัลละ อันเป็นทางเขา้ (ดา้นทศิใต)้ กรงุกสุนิารา มาเถดิ อานนท ์เราจะเขา้ไปยัง 

แมน่ ้ากกธุากัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

    ปกุกสุะนอ้มถวายผา้สทีองเนือ้ละเอยีดคูห่นึง่ 

   พอพระศาสดาทรงครองผา้คูนั่น้ 

   มพีระฉววีรรณดั่งทอง งดงามนัก 

  [๑๙๖] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จเขา้ไปยัง 

แมน่ ้ากกธุา เสด็จลงสรงในแมน่ ้ากกธุา ทรงดืม่แลว้เสด็จขึน้ไปยังอัมพวนั รับสัง่เรยีก 

ทา่นพระจนุทกะมาตรัสวา่ “จนุทกะ เธอชว่ยปสูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ เราเหน็ดเหนือ่ย 

จะนอนพัก” 

  ทา่นพระจนุทกะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ปสูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ พระผูม้ ี

พระภาคทรงส าเร็จสหีไสยา๑ โดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้นพระบาทเหลือ่ม 

พระบาท ทรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงก าหนดพระทัยพรอ้มจะเสด็จลกุขึน้ สว่นทา่น 

พระจนุทกะน่ังเฝ้าอยูเ่บือ้งพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคในทีนั่น้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สหีไสยา หมายถงึนอนอยา่งราชสหี ์นอนตะแคงขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิัมปชญัญะ ก าหนดใจถงึ 

   การลกุขึน้ (ท.ีม.ฏกีา ๑๙๘/๒๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ปกุกสุะ มลัลบตุร 

    พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นพระศาสดา 

   ผูท้รงเขา้ถงึสภาวะตามความเป็นจรงิ 

   หาผูใ้ดในโลกเสมอเหมอืนมไิด ้

   เสด็จถงึแมน่ ้ากกธุา ทีม่นี ้าใส จดืสนทิ สะอาด 

   ลงสรงแลว้จงึทรงคลายเหน็ดเหนือ่ย 

    พระบรมศาสดาผูท้รงพร ่าสอนแจกแจงธรรม 

   ในพระศาสนานี ้เป็นผูแ้สวงหาคณุใหญ่ 

   ครัน้สรงสนานและทรงดืม่น ้าแลว้ 

   ก็เสด็จน าหนา้หมูภ่กิษุไปยังอัมพวนั 

   รับสัง่ภกิษุชือ่จนุทกะมาตรัสวา่ 

   'เธอชว่ยปสูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ใหเ้ป็นทีน่อนพักแกเ่รา' 

    ทา่นพระจนุทกะรปูนัน้ ผูไ้ดรั้บการฝึกมาดแีลว้ 

   พอไดรั้บค าสัง่ก็รบีปสูงัฆาฏซิอ้นกัน ๔ ชัน้ 

   พระศาสดาบรรทมแลว้ ทรงหายเหน็ดเหนือ่ย 

   ฝ่ายทา่นพระจนุทกะ ก็น่ังเฝ้าเฉพาะพระพักตรอ์ยูใ่นทีนั่น้ 

  [๑๙๗] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ 

"อานนท ์อาจมใีครท าใหน้ายจนุทกัมมารบตุรรอ้นใจวา่ 'จนุทะ การทีพ่ระตถาคตเสวย 

บณิฑบาตของทา่นเป็นมือ้สดุทา้ยแลว้ปรนิพิพาน ทา่นจะไมไ่ดอ้านสิงส ์ความดงีาม 

ก็จะไดโ้ดยยาก' 

  อานนท ์เธอพงึชว่ยบรรเทาความรอ้นใจของนายจนุทกัมมารบตุรอยา่งนีว้า่ 

'ผูม้อีายจุนุทะ การทีพ่ระตถาคตเสวยบณิฑบาตของทา่นเป็นมือ้สดุทา้ยแลว้ปรนิพิพาน 

ทา่นจะไดรั้บอานสิงส ์ความดงีามก็จะไดโ้ดยงา่ย เรือ่งนีเ้ราไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตร ์

พระผูม้พีระภาค และจ าไดว้า่ 'บณิฑบาต ๒ คราว มผีลเสมอกัน มวีบิากเสมอกัน 

มผีลมากกวา่ มอีานสิงสม์ากกวา่ ยิง่กวา่บณิฑบาตอืน่ ๆ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เสด็จไปยังควงไมส้าละคู ่

  บณิฑบาต ๒ คราว อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บณิฑบาตทีพ่ระตถาคตเสวยแลว้ตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ 

   ๒. บณิฑบาตทีพ่ระตถาคตเสวยแลว้ปรนิพิพานดว้ยอนุปาทเิสส- 

       นพิพานธาต ุ

  บณิฑบาต ๒ คราวนีม้ผีลเสมอกัน มวีบิากเสมอกัน มผีลมากกวา่ มอีานสิงส ์

มากกวา่ ยิง่กวา่บณิฑบาตอืน่ ๆ’ 

  กรรมทีจ่นุทกัมมารบตุรสัง่สมไวเ้ป็นไปเพือ่อาย ุเป็นไปเพือ่วรรณะ เป็นไปเพือ่สขุะ 

เป็นไปเพือ่ยศ เป็นไปเพือ่เกดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่ความเป็นใหญ’่ 

  อานนท ์เธอพงึชว่ยบรรเทาความรอ้นใจของจนุทกัมมารบตุรอยา่งนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงทราบความนัน้แลว้ ทรงเปลง่อทุานในเวลานัน้วา่ 

    “ผูใ้หย้อ่มเพิม่พนูบญุ 

   ผูส้ ารวมยอ่มไมก่อ่เวร 

   สว่นผูฉ้ลาดยอ่มละกรรมชัว่ได ้

   ผูนั้น้ดับไดแ้ลว้เพราะสิน้ราคะ โทสะ และโมหะ”๑ 

ภาณวารที ่๔ จบ 

 

เสด็จไปยงัควงไมส้าละท ัง้คู ่

  [๑๙๘] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ 

“มาเถดิ อานนท ์เราจะขา้มไปยังฝ่ังโนน้แหง่แมน่ ้าหรัิญญวด ีตรงสาลวนัของพวก 

เจา้มัลละอันเป็นทางเขา้กรงุกสุนิารากัน” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จไปยังฝ่ังโนน้แหง่แมน่ ้าหรัิญญวด ี

ตรงสาลวนัของพวกเจา้มัลละ อันเป็นทางเขา้กรงุกสุนิารา แลว้รับสัง่เรยีกทา่น 

พระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอชว่ยตัง้เตยีง๒ ระหวา่งตน้สาละทัง้คูห่ันดา้น 

ศรีษะไปทางทศิเหนอื เราเหน็ดเหนือ่ยจะนอนพัก” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนอง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุอ.ุ ๒๕/๗๕/๒๑๗-๒๑๙ 

๒ เตยีง ในทีน่ีห้มายถงึเตยีงส าหรับพักผอ่นของพวกเจา้มัลละ ทีม่อียูใ่นสาลวันน่ันเอง (ท.ีม.อ. ๑๙๘/๑๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เสด็จไปยังควงไมส้าละคู ่

พระด ารัสแลว้ตัง้เตยีงระหวา่งตน้สาละทัง้คูห่ันดา้นพระเศยีรไปทางทศิเหนอื 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงส าเร็จสหีไสยาโดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้น 

พระบาทเหลือ่มพระบาท ทรงมสีตสิมัปชญัญะ 

  เวลานัน้ ตน้สาละทัง้คูผ่ลดิอกนอกฤดกูาลบานสะพร่ังเต็มตน้ ดอกสาละ 

เหลา่นัน้รว่งหลน่โปรยปรายตกตอ้งพระสรรีะของพระตถาคตเพือ่บชูาพระตถาคต 

ดอกมณฑารพอันเป็นทพิยก็์รว่งหลน่จากอากาศโปรยปรายตกตอ้งพระสรรีะของ 

พระตถาคตเพือ่บชูาพระตถาคต จรุณแหง่จันทนอ์ันเป็นทพิยก็์รว่งหลน่จากอากาศ 

โปรยปรายตกตอ้งพระสรรีะของพระตถาคตเพือ่บชูาพระตถาคต ดนตรทีพิยก็์บรรเลง 

ในอากาศเพือ่บชูาพระตถาคต ทัง้สงัคตีทพิยก็์บรรเลงในอากาศเพือ่บชูาพระตถาคต 

  [๑๙๙] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

ตน้สาละทัง้คูผ่ลดิอกนอกฤดกูาลบานสะพร่ังเต็มตน้ ดอกสาละเหลา่นัน้รว่งหลน่ 

โปรยปรายตกตอ้งสรรีะของตถาคตเพือ่บชูาตถาคต ดอกมณฑารพอันเป็นทพิยก็์ 

รว่งหลน่จากอากาศโปรยปรายตกตอ้งสรรีะของตถาคตเพือ่บชูาตถาคต จรุณแหง่ 

จันทนอ์ันเป็นทพิยก็์รว่งหลน่จากอากาศโปรยปรายตกตอ้งสรรีะของตถาคตเพือ่บชูา 

ตถาคต ดนตรทีพิยก็์บรรเลงในอากาศเพือ่บชูาตถาคต ทัง้สงัคตีทพิยก็์บรรเลง 

ในอากาศเพือ่บชูาตถาคต ตถาคตจะชือ่วา่อันบรษัิทสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

นอบนอ้ม ดว้ยเครือ่งสกัการะเพยีงเทา่นีก็้หาไม ่ผูใ้ดไมว่า่จะเป็นภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก หรอือบุาสกิา เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ปฏบิัตติาม 

ธรรม๑อยู ่ผูนั้น้ชือ่วา่สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ดว้ยการบชูาอยา่ง 

ยอดเยีย่ม ฉะนัน้ อานนท ์เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจะเป็นผูป้ฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิตัชิอบ ปฏบิัตติามธรรมอยู’่ อานนท ์เธอทัง้หลายพงึ 

ส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม หมายถงึการปฏบัิตหิลักเบือ้งตน้มศีลีเป็นตน้ ใหส้อดคลอ้งกับโลกตุตรธรรม 

   ปฏบิตัชิอบ หมายถงึปฏบัิตธิรรมสมควรแกธ่รรมนัน้เอง ปฏบิตัติามธรรม หมายถงึการประพฤตหิลัก 

   เบือ้งตน้ใหส้มบรูณ์ (ท.ีม.อ. ๑๙๙/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งพระอปุวาณเถระ 

 

เร ือ่งพระอปุวาณเถระ 

  [๒๐๐] เวลานัน้ ทา่นพระอปุวาณะยนืถวายงานพัดพระผูม้พีระภาคอยูต่รง 

พระพักตร ์ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ทา่นพระอปุวาณะใหถ้อยไปดว้ยพระด ารัสวา่ 

“ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหนา้เรา” 

  ทา่นพระอานนทม์คีวามด ารดิังนีว้า่ “ทา่นพระอปุวาณะนีเ้คยเป็นอปัุฏฐากเฝ้า 

ใกลช้ดิพระผูม้พีระภาคมานาน ถงึกระนัน้ ในปัจฉมิกาลพระผูม้พีระภาคตรัสสัง่ให ้

ทา่นพระอปุวาณะถอยไปดว้ยพระด ารัสวา่ ‘ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหนา้เรา’ 

อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไรเป็นปัจจัย ใหพ้ระผูม้พีระภาครับสัง่ใหท้า่นพระอปุวาณะ 

ถอยไปดว้ยพระด ารัสวา่ ‘ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหนา้เรา” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ทา่นพระอปุวาณะนีเ้คยเป็นอปัุฏฐากเฝ้าใกลช้ดิพระผูม้พีระภาคมานาน 

ถงึกระนัน้ ในปัจฉมิกาลพระผูม้พีระภาครับสัง่ใหท้า่นพระอปุวาณะถอยไปดว้ย 

พระด ารัสวา่ ‘ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหนา้เรา’ อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไร 

เป็นปัจจัย ใหพ้ระผูม้พีระภาครับสัง่ใหท้า่นอปุวาณะถอยไปดว้ยพระด ารัสวา่ ‘ภกิษุ 

เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหนา้เรา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เทพโดยมากใน ๑๐ โลกธาต ุ

มาประชมุกันเพือ่จะเยีย่มตถาคต สวนสาลวนัของพวกเจา้มัลละอันเป็นทางเขา้ 

กรงุกสุนิารานี ้มเีนือ้ที ่๑๒ โยชนโ์ดยรอบทีท่ีพ่วกเทพผูม้ศีักดิใ์หญ ่ไมไ่ดเ้บยีดเสยีด 

กันอยูแ่มเ้ทา่ปลายขนเนือ้ทรายจดลงไดก็้ไมม่ ีพวกเทพจะโทษวา่ พวกเรามาไกล 

ก็เพือ่จะเห็นพระตถาคต มเีพยีงครัง้คราวทีพ่ระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้จะ 

เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก ในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี ้พระตถาคตจะปรนิพิพาน ภกิษุ 

ผูม้ศีักดิใ์หญร่ปูนีย้นืบังอยูเ่บือ้งหนา้พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค (ท าให)้ พวกเราไมไ่ด ้

เฝ้าพระตถาคตในปัจฉมิกาล” 

  [๒๐๑] ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พวกเทวดาเป็นอยา่งไร คดิกันอยา่งไร 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

สงัเวชนยีสถาน ๔ ต าบล 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์มเีทวดาบางพวกเป็นผูก้ าหนดแผน่ดนิ 

ขึน้บนอากาศ๑ สยายผมประคองแขนรอ้งไหค้ร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคน 

เทา้ขาด เพอ้ร าพันวา่ ‘พระผูม้พีระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุตดว่นปรนิพิพานเสยี 

จักษุของโลกจักดว่นอันตรธานไปแลว้’ 

  มเีทวดาบางพวกเป็นผูก้ าหนดแผน่ดนิขึน้บนแผน่ดนิ๒ สยายผมประคองแขน 

รอ้งไหค้ร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคนเทา้ขาด เพอ้ร าพันวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุตดว่นปรนิพิพานเสยี จักษุของโลกจักดว่นอันตรธาน 

ไปแลว้’ 

  สว่นพวกเทวดาทีไ่มม่รีาคะ มสีตสิมัปชญัญะก็อดกลัน้ไดว้า่ สงัขารทัง้หลาย 

ไมเ่ทีย่ง เหลา่สตัวจ์ะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี”้ 

สงัเวชนยีสถาน ๔ ต าบล 

  [๒๐๒] ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่กอ่น 

ภกิษุทัง้หลายผูจ้ าพรรษาในทศิทัง้หลายมาเฝ้าพระตถาคต ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ยอ่มไดพ้บ ไดใ้กลช้ดิภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ ก็เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จ 

ลว่งลับไป ขา้พระองคทั์ง้หลายจะไมไ่ดพ้บ ไมไ่ดใ้กลช้ดิภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นที ่

เจรญิใจ (อกี)” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์สงัเวชนยีสถาน ๔ แหง่นีเ้ป็นสถานที ่(เป็น 

ศนูยร์วม) ทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปด ู

  สงัเวชนยีสถาน ๔ แหง่ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปด ูดว้ยระลกึวา่ ‘ตถาคต 

       ประสตูใินทีน่ี’้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ก าหนดแผน่ดนิขึน้บนอากาศ หมายถงึเนรมติแผน่ดนิขึน้บนอากาศ (ท.ีม.อ. ๒๐๑/๑๘๗) 

๒ ก าหนดแผน่ดนิขึน้บนแผน่ดนิ หมายถงึเนรมติแผน่ดนิขึน้บนแผน่ดนิปกต ิเพราะแผน่ดนิปกตหิยาบไม่ 

   สามารถจะรองรับเทวดาซึง่มรีา่งกายละเอยีดได ้(ท.ีม.อ. ๒๐๑/๑๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งค าถามพระอานนท ์

   ๒. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปด ูดว้ยระลกึวา่ ‘ตถาคต 

       ไดต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในทีน่ี’้ 

   ๓. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปด ูดว้ยระลกึวา่ ‘ตถาคต 

       ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่มในทีน่ี้’ 

   ๔. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปด ูดว้ยระลกึวา่ ‘ตถาคต 

       ไดเ้สด็จดับขนัธปรนิพิพานดว้ยอนุปาทเิสสนพิพานธาตใุนทีน่ี้’ 

  อานนท ์สงัเวชนยีสถาน ๔ แหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปดู๑ 

  ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ผูม้ศีรัทธาจะมาด ูดว้ยระลกึวา่ ‘ตถาคต 

ประสตู ิในทีน่ี’้ ... วา่ ‘ตถาคตไดต้รัสรูอ้นุตตรสมัมสมัโพธญิาณในทีน่ี’้ ... วา่ ‘ตถาคต 

ประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่มในทีน่ี้’ ... วา่ ‘ตถาคตไดเ้สด็จดับขนัธปรนิพิพาน 

ดว้ยอนุปาทเิสสนพิพานธาตใุนทีน่ี้’ 

  อานนท ์ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่จารกิไปยังเจดยีจั์กมจีติเลือ่มใสตายไป ชนเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

เร ือ่งค าถามพระอานนท ์

  [๒๐๓] ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พวกขา้พระองคจ์ะปฏบิัตติอ่สตรอียา่งไร 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่ด”ู 

  “เมือ่จ าตอ้งด ูจะปฏบิัตอิยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อยา่พดูดว้ย” 

  “เมือ่จ าตอ้งพดู จะปฏบิัตอิยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ตอ้งตัง้สติ๒ ไว”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๑๘/๑๘๐ 

๒ ต ัง้สต ิในทีน่ีห้มายถงึการควบคุมจติใหค้ดิตอ่สตรใีนทางทีด่งีาม เชน่ รูส้กึวา่เป็นแมใ่นสตรทีีอ่ยูใ่นวัยแม ่

   รูส้กึวา่เป็นพีส่าวนอ้งสาวในสตรทีีอ่ยูใ่นวัยพีส่าวนอ้งสาว รูส้กึวา่เป็นลกูสาวในสตรทีีอ่ยูใ่นวัยสาว (ท.ีม.อ. 

   ๒๐๓/๑๘๙-๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งค าถามพระอานนท ์

  [๒๐๔] ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พวกขา้พระองคจ์ะปฏบิัตติอ่พระสรรีะ 

ของพระตถาคตอยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พวกเธออยา่กังวลเพือ่บชูาสรรีะของตถาคต 

จงพยายาม ขวนขวายท าหนา้ทีข่องตนเองเถดิ อยา่ประมาทในหนา้ทีข่องตน 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติ พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติ 

คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติ ผูเ้ลือ่มใสในตถาคต จะท าการบชูาสรรีะของตถาคตเอง” 

  [๒๐๕] ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พวกเขาพงึปฏบิัตติอ่พระสรรีะของพระ 

ตถาคตอยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พงึปฏบิัตติอ่สรรีะของตถาคตเหมอืนอยา่งที ่

พวกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพของพระเจา้จักรพรรดน่ัินแหละ” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พวกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพของพระเจา้ 

จักรพรรดอิยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พวกเขาใชผ้า้ใหมห่อ่พระบรมศพของพระเจา้ 

จักรพรรดเิสร็จแลว้จงึหอ่ดว้ยส าลบีรสิทุธิ ์แลว้จงึหอ่ดว้ยผา้ใหมอ่กีชัน้หนึง่ ท าโดย 

วธินีีจ้นหอ่พระบรมศพของพระเจา้จักพรรดดิว้ยผา้และส าลไีด ้๑,๐๐๐ ชัน้ แลว้อัญเชญิ 

พระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มดว้ยน ้ามัน ใชร้างเหล็กอกีอันหนึง่ครอบแลว้ ท า 

จติกาธานดว้ยไมห้อมลว้น แลว้ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระเจา้จักรพรรด ิสรา้ง 

สถปูของพระเจา้จักรพรรดไิวท้ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ อานนท ์พวกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพ 

ของพระเจา้จักรพรรด ิอยา่งนีแ้ล 

  พวกเขาพงึปฏบิัตติอ่สรรีะของตถาคตเหมอืนอยา่งทีพ่วกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพ 

พระเจา้จักรพรรด ิพงึสรา้งสถปูของตถาคตไวท้ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ ชนเหลา่ใดจักยก 

ระเบยีบดอกไม ้ของหอม หรอืจรุณ จักอภวิาท หรอืจักท าจติใหเ้ลือ่มใสในสถปูนัน้ 

การกระท านัน้จักเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกช่นเหลา่นัน้ตลอดกาลนาน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ถปูารหบคุคล 

 

ถปูารหบคุคล๑ 

  [๒๐๖] อานนท ์ถปูารหบคุคล (ผูค้วรสรา้งสถปูถวาย) ๔ จ าพวกนี้ 

  ถปูารหบคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นถปูารหบคุคล 

   ๒. พระปัจเจกสมัพทุธเจา้เป็นถปูารหบคุคล 

   ๓. พระสาวกของพระตถาคตเป็นถปูารหบคุคล 

   ๔. พระเจา้จักรพรรดเิป็นถปูารหบคุคล 

  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศยัอ านาจ 

ประโยชน ์อะไร 

  คอื ชนเป็นอันมากท าจติใหเ้ลือ่มใสดว้ยคดิวา่ ‘นีเ้ป็นสถปูของพระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้’ พวกเขาท าจติใหเ้ลือ่มใสในสถปูนัน้ หลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็น 

ถปูารหบคุคล เพราะอาศยัอ านาจประโยชนข์อ้นีแ้ล 

  พระปจัเจกสมัพทุธเจา้เป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศยัอ านาจประโยชน ์อะไร 

  คอื ชนเป็นอันมากท าจติใหเ้ลือ่มใสดว้ยคดิวา่ ‘นีเ้ป็นสถปูของพระปัจเจก- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ พวกเขาท าจติใหเ้ลือ่มใสในสถปูนัน้ หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์พระปัจเจกสมัพทุธเจา้เป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศัยอ านาจ 

ประโยชนข์อ้นีแ้ล 

  พระสาวกของพระตถาคตเป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศยัอ านาจประโยชน ์

อะไร 

  คอื ชนเป็นอันมากท าจติใหเ้ลือ่มใสดว้ยคดิวา่นีเ้ป็นสถปูของพระสาวกของ 

พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ พวกเขาท าจติใหเ้ลือ่มใสใน 

สถปูนัน้ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์พระสาวกของพระตถาคตนัน้ 

เป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศัยอ านาจประโยชนข์อ้นีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อง.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๔๗/๓๖๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งความเป็นอัจฉรยิะของพระอานนท ์

  พระเจา้จกัรพรรดเิป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศยัอ านาจประโยชน ์อะไร 

  คอื ชนเป็นอันมากท าจติใหเ้ลือ่มใสดว้ยคดิวา่ นีเ้ป็นพระสถปูของพระธรรม- 

ราชาผูท้รงธรรมพระองคนั์น้ พวกเขาท าจติใหเ้ลือ่มใสในพระสถปูนัน้ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์พระเจา้จักรพรรดเิป็นถปูารหบคุคล เพราะอาศัย 

อ านาจประโยชนข์อ้นีแ้ล 

  อานนท ์ถปูารหบคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ล” 

เร ือ่งความเป็นอจัฉรยิะของพระอานนท ์

  [๒๐๗] เวลานัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปสูพ่ระวหิาร๑ ยนืเหนีย่วไมส้ลักเพชร 

รอ้งไหอ้ยูว่า่ “เรายังเป็นเสขบคุคล มกีจิทีจ่ะตอ้งท า แตพ่ระศาสดาผูท้รงอนุเคราะห ์

เราจะปรนิพิพานเสยีแลว้” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “อานนทไ์ปไหน” 

  พวกภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปยังพระ 

วหิาร ยนืเหนีย่วไมส้ลักเพชรรอ้งไหอ้ยูว่า่ ‘เรายังเป็นเสขบคุคล มกีจิทีจ่ะตอ้งท า 

แตพ่ระศาสดาผูท้รงอนุเคราะหเ์ราจะปรนิพิพานเสยีแลว้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ “ภกิษุ เธอจงไป 

บอกอานนทต์ามค าเราวา่ ‘ทา่นอานนท ์พระศาสดารับสัง่หาทา่น” 

  ภกิษุรปูนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่

บอกวา่ “ทา่นอานนท ์พระศาสดารับสัง่หาทา่น” 

  ทา่นพระอานนทรั์บค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วหิาร ในทีน่ีห้มายถงึพลับพลา (มณฺฑลมาล) (ท.ีม.อ. ๒๐๗/๑๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งความเป็นอัจฉรยิะของพระอานนท ์

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพระอานนทด์ังนีว้า่ “อยา่เลย อานนท ์เธออยา่ 

เศรา้โศก อยา่คร ่าครวญเลย เราบอกไวก้อ่นแลว้มใิชห่รอืวา่ ‘ความพลัดพราก 

ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอืน่จากของรักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ี

ฉะนัน้ จะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี ้ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

ลว้นแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปรารถนาวา่ ‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลาย 

ไปเลย’ เธออปัุฏฐากตถาคตมาชา้นาน ดว้ยเมตตากายกรรม อันเกือ้กลู ใหเ้กดิสขุ 

เสมอตน้เสมอปลาย ไมม่ปีระมาณ ดว้ยเมตตาวจกีรรม อันเกือ้กลู ใหเ้กดิสขุ 

เสมอตน้เสมอปลาย ไมม่ปีระมาณ ดว้ยเมตตามโนกรรม อันเกือ้กลู ใหเ้กดิสขุ 

เสมอตน้เสมอปลาย ไมม่ปีระมาณ อานนท ์เธอไดท้ าบญุไวแ้ลว้ จงประกอบ 

ความเพยีรเขา้เถดิ เธอจะเป็นผูส้ ิน้อาสวะโดยเร็ว” 

  [๒๐๘] จากนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายใน 

อดตีกาล ทีจั่ดวา่เป็นผูอ้ปัุฏฐากผูย้อดเยีย่มก็เหมอืนอานนทข์องเรานีเ้อง 

  ภกิษุผูอ้ปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายใน 

อนาคตกาล ทีจั่ดวา่เป็นอปัุฏฐากผูย้อดเยีย่มก็เหมอืนอานนทข์องเรานีเ้อง 

  อานนทเ์ป็นบัณฑติ อานนทม์ปัีญญาหลักแหลม ยอ่มรูว้า่ ‘นี้เป็นเวลา 

ของภกิษุทีจ่ะเขา้เฝ้าพระตถาคต นีเ้ป็นเวลาของภกิษุณี นีเ้ป็นเวลาของอบุาสก 

นีเ้ป็นเวลาของอบุาสกิา นี้เป็นเวลาของพระราชา นีเ้ป็นเวลาของราชมหาอ ามาตย ์

นีเ้ป็นเวลาของเดยีรถยี ์นีเ้ป็นเวลาของสาวกเดยีรถยี’์ 

  [๒๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะ ไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนี ้มอียู ่

ในอานนท ์

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ภกิษุบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้อานนท ์

       แสดงธรรมในภกิษุบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจยนิด ี

       ภกิษุบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งความเป็นอัจฉรยิะของพระอานนท ์

   ๒. ถา้ภกิษุณีบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในภกิษุณีบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจ 

       ยนิด ีภกิษุณีบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๓. ถา้อบุาสกบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้อานนท ์

       แสดงธรรมในอบุาสกบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจยนิด ี

       อบุาสกบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๔. ถา้อบุาสกิาบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ี

        ถา้อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกิาบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรม 

       ก็มใีจยนิด ีอบุาสกิาบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ล มอียูใ่น 

อานนท์๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีม้อียูใ่นพระเจา้ 

จักรพรรด ิ

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ขตัตยิบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็มใีจ 

       ยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในขตัตยิบรษัิทนัน้ 

       แมเ้พยีงมพีระราชปฏสิันถารก็มใีจยนิด ีขตัตยิบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ 

       เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

   ๒. ถา้พราหมณบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็ 

       มใีจยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในพราหมณ- 

       บรษัิทนัน้ แมเ้พยีงมพีระราชปฏสินัถารก็มใีจยนิด ีพราหมณบรษัิท 

       ยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

   ๓. ถา้คหบดบีรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็ม ี

       ใจยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในคหบดบีรษัิทนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๒๙/๑๙๗-๑๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งความเป็นอัจฉรยิะของพระอานนท ์

       แมเ้พยีงมพีระราชปฏสิันถารก็มใีจยนิด ีคหบดบีรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ 

       เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

   ๔. ถา้สมณบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็มใีจ 

       ยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในสมณบรษัิทนัน้ 

       แมเ้พยีงมพีระราชปฏสิันถารก็มใีจยนิด ีสมณบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ 

       เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ล มอียูใ่นพระเจา้ 

จักรพรรด ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มอียูใ่นอานนท ์

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ภกิษุบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในภกิษุบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจ 

       ยนิด ีภกิษุบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๒. ถา้ภกิษุณีบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในภกิษุณีบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจ 

       ยนิด ีภกิษุณีบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๓. ถา้อบุาสกบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็ม ี

       ใจยนิด ีอบุาสกบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๔. ถา้อบุาสกิาบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกิาบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็ม ี

       ใจยนิด ีอบุาสกิาบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะ ไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ล มอียูใ่น 

อานนท”์๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก (แปล) ๒๑/๑๓๐/๑๙๘-๑๙๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

ทรงแสดงมหาสทัุสสนสตูร 

 

ทรงแสดงมหาสทุสัสนสตูร๑ 

  [๒๑๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคอยา่ไดป้รนิพิพานใน 

เมอืงเล็ก เมอืงดอน เมอืงกิง่เชน่นี ้เมอืงใหญเ่หลา่อืน่ยังมอียู ่เชน่ กรงุจัมปา 

กรงุราชคฤห ์กรงุสาวตัถ ีเมอืงสาเกต กรงุโกสมัพ ีกรงุพาราณส ีขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดปรนิพิพานในเมอืงเหลา่นีเ้ถดิ ขตัตยิมหาศาล พราหมณมหาศาล 

คหบดมีหาศาล๒ผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระตถาคต มอียูม่ากในเมอืงเหลา่นัน้ ทา่น 

เหลา่นัน้จะท าการบชูาพระสรรีะของพระตถาคต” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ อยา่พดูอยา่งนัน้วา่ 

‘กสุนิาราเป็นเมอืงเล็ก เมอืงดอน เมอืงกิง่’ 

  อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้พีระเจา้จักรพรรดพิระนามวา่มหาสทัุสสนะ 

ผูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็น 

ขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ มพีระราชอาณาจักรมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยรัตนะ ๗ ประการ 

กรงุกสุนิารานีม้นีามวา่กรงุกสุาวด ีไดเ้ป็นราชธานขีองพระเจา้มหาสทัุสสนะ ดา้นทศิ 

ตะวนัออกและทศิตะวนัตกยาว ๑๒ โยชน ์ดา้นทศิเหนอืและทศิใตก้วา้ง ๗ โยชน ์

กรงุกสุาวดเีป็นราชธานทีีเ่จรญิรุง่เรอืง มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น เศรษฐกจิด ี

เหมอืนกับกรงุอาฬกมันทา ซึง่เป็นราชธานขีองทวยเทพทีเ่จรญิรุง่เรอืง มปีระชากรมาก 

มยีักษ์หนาแน่น เศรษฐกจิด ีอานนท ์กรงุกสุาวดเีป็นราชธานทีีอ่กึทกึครกึโครม 

เพราะเสยีง ๑๐ ชนดิ ทัง้วันทัง้คนื ไดแ้ก ่เสยีงชา้ง เสยีงมา้ เสยีงรถ เสยีงกลอง 

เสยีงตะโพน เสยีงพณิ เสยีงขบัรอ้ง เสยีงกังสดาล เสยีงประโคมดนตร ีและเสยีงวา่ 

‘ทา่นทัง้หลายโปรดบรโิภค ดืม่ เคีย้วกนิ’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๒๔๑-๒๔๒ หนา้ ๑๘๑ ในเลม่นี้ 

๒ มหาศาล หมายถงึผูม้ทีรัพยม์าก ขัตตยิมหาศาลมพีระราชทรัพย ์๑๐๐-๑,๐๐๐ โกฏ ิพราหมณมหาศาล 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๐ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การถวายอภวิาทของเจา้มัลละ 

  ไปเถดิ อานนท ์เธอจงเขา้ไปกรงุกสุนิาราแจง้แกเ่จา้มัลละทัง้หลายผูค้รอง 

กรงุกสุนิาราวา่ ‘วาเสฏฐะทัง้หลาย พระตถาคตจะปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ราตร ี

วนันี ้ทา่นทัง้หลายจงรบีออกไป จงรบีออกไป จะไดไ้มเ่สยีใจในภายหลังวา่ 

‘พระตถาคตปรนิพิพานในเขตบา้นเมอืงของพวกเรา พวกเรา (กลับ) ไมไ่ดเ้ฝ้าพระตถาคต 

เป็นครัง้สดุทา้ย” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ครองอันตรวาสกถอื 

บาตรและจวีรเขา้ไปยังกรงุกสุนิาราเพยีงผูเ้ดยีว 

การถวายอภวิาทของเจา้มลัละ 

  [๒๑๑] ขณะนัน้ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิารา ก าลังประชมุกันอยูท่ี ่

สณัฐาคารดว้ยราชกจิบางอยา่ง ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปทีส่ณัฐาคารของพวกเจา้มัลละ 

ถวายพระพรวา่ “วาเสฏฐะทัง้หลาย พระตถาคตจะปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ 

ราตรวีนันี ้ทา่นทัง้หลายจงรบีออกไป จงรบีออกไป จะไดไ้มเ่สยีพระทัยในภายหลังวา่ 

‘พระตถาคตปรนิพิพานในเขตบา้นเมอืงของพวกเรา พวกเรา(กลับ)ไมไ่ดเ้ฝ้าพระ 

ตถาคตเป็นครัง้สดุทา้ย’ 

  พวกเจา้มัลละ โอรส๑ สณุสิา และปชาบดขีองพวกเจา้มัลละพอสดับค าของ 

ทา่นพระอานนท ์ทรงเศรา้เสยีพระทัย เป่ียมไปดว้ยโทมนัส บางพวกสยายพระเกศา 

ทรงประคองพระพาหา กันแสงคร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคนเทา้ขาด 

ทรงเพอ้ร าพันวา่ “พระผูม้พีระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุตดว่นปรนิพิพานเสยี 

จักษุของโลกจักดว่นอันตรธานไป’ 

  จากนัน้ พวกเจา้มัลละ โอรส สณุสิา และปชาบดขีองพวกเจา้มัลละ ทรงเศรา้ 

เสยีพระทัย เป่ียมไปดว้ยโทมนัสตา่งพากันเขา้ไปหาทา่นพระอานนทท์ีส่าลวนัซึง่เป็น 

ทางเขา้กรงุกสุนิาราของพวกเจา้มัลละ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทค์ดิดังนีว้า่ “ถา้เราจะใหเ้จา้มัลละทัง้หลายผูค้รองกรงุ 

กสุนิาราถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคทลีะองค ์ๆ จะถวายอภวิาทไมท่ั่วกัน ราตร ี

จะสวา่งกอ่น ทางทีด่ ีเราควรใหไ้ดถ้วายอภวิาทตามล าดับตระกลู โดยกราบทลูวา่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เจา้มัลละมชีือ่นีพ้รอ้มโอรส ชายา บรษัิท และอ ามาตย ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอรส หมายถงึบตุรทีม่ารดาเลีย้งดใูหเ้จรญิอยูบ่นอก (เลีย้งดอูยา่งใกลช้ดิ) (ท.ีม.อ. ๑๕๓/๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งสภุัททปรพิาชก 

ขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร” แลว้จงึจัดใหเ้จา้ 

มัลละทัง้หลายผูค้รองกรงุกสุนิาราถวายอภวิาทตามล าดับตระกลู โดยกราบทลูวา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เจา้มัลละมชีือ่นีพ้รอ้มโอรส ชายา บรษัิท และอ ามาตย ์

ขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร” ดว้ยวธินีี ้ทา่น 

พระอานนทส์ามารถจัดใหเ้จา้มัลละทัง้หลายถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคไดเ้สร็จชัว่ 

เวลาปฐมยามเทา่นัน้ 

เร ือ่งสภุทัทปรพิาชก 

  [๒๑๒] สมัยนัน้ สภัุททปรพิาชกอาศัยอยูใ่นกรงุกสุนิารา ไดท้ราบวา่ 

“พระสมณโคดมจะปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี้” เขาคดิดังนีว้า่ “เราไดฟั้ง 

ค าของพวกปรพิาชกผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ 

‘พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้จะทรงอบุัตขิ ึน้ในโลกเป็นครัง้คราว’ พระสมณ- 

โคดมจะปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี้ ก็เรายังมคีวามสงสยัอยู ่เราเลือ่มใส 

ทา่นพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมจะแสดงธรรมใหเ้ราละความสงสยั 

นีไ้ด’้ จงึเขา้ไปหาทา่นพระอานนทท์ีส่าลวนัซึง่เป็นทางเขา้กรงุกสุนิาราของพวกเจา้ 

มัลละไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์ขา้พเจา้ไดฟั้งค าของพวก 

ปรพิาชกผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ ‘พระตถาคต 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้จะทรงอบุตัขิ ึน้ในโลกเป็นครัง้คราว’ พระสมณโคดมจะ 

ปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี ้ขา้พเจา้ยังมคีวามสงสยัอยู ่ขา้พเจา้เลือ่มใส 

พระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมจะแสดงธรรมใหข้า้พเจา้ละความสงสยันีไ้ด’้ 

ขอโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ฝ้าพระสมณโคดมเถดิ” 

  เมือ่สภุัททปรพิาชกกลา่วอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “อยา่เลย สภุัททะ 

ผูม้อีาย ุทา่นอยา่รบกวนพระตถาคตเลย พระผูม้พีระภาคทรงเหน็ดเหนือ่ย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ สภุัททปรพิาชกก็กลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งสภุัททปรพิาชก 

  แมค้รัง้ที ่๓ สภุัททปรพิาชกก็กลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์

ขา้พเจา้ไดฟั้งค าของพวกปรพิาชกผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารย ์

พดูกันวา่ ‘พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้จะทรงอบุัตขิ ึน้ในโลกเป็นครัง้คราว’ 

พระสมณโคดมจะปรนิพิพานในปัจฉมิยามแหง่ราตรวีนันี ้ขา้พเจา้ยังมคีวามสงสยัอยู ่

ขา้พเจา้เลือ่มใสพระสมณโคดมอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมจะแสดงธรรมใหข้า้พเจา้ 

ละความสงสยันีไ้ด’้ ขอโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ฝ้าพระสมณโคดมเถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทก็์กลา่วกับสภุัททปรพิาชกดังนีว้า่ “อยา่เลย 

สภุัททะผูม้อีาย ุทา่นอยา่รบกวนพระตถาคตเลย พระผูม้พีระภาคทรงเหน็ดเหนือ่ย” 

  [๒๑๓] พระผูม้พีระภาคทรงไดย้นิถอ้ยค าของทา่นพระอานนทเ์จรจากับ 

สภัุททปรพิาชก จงึรับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อยา่หา้มสภุัททะเลย 

อานนท ์ใหส้ภุัททะเขา้มาหาตถาคต เขาจะถามปัญหาบางอยา่งกับเรา เขาจะถาม 

เพือ่หวงัความรูเ้ทา่นัน้ ไมห่วงัรบกวนเรา อนึง่ เมือ่เราตอบสิง่ทีถ่าม เขาจะรูไ้ดทั้นท”ี 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกับสภุัททปรพิาชกดังนีว้า่ “ไปเถดิสภุัททะ 

ผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคประทานโอกาสแกท่า่น” 

  สภุัททปรพิาชกจงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ สมณพราหมณ์ทีเ่ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ 

เป็นอาจารย ์มชีือ่เสยีงเกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิประชาชนยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ี

ไดแ้ก ่ปรูณะ กัสสปะ มักขล ิโคศาล อชติะ เกสกัมพล ปกธุะ กจัจายนะ สญัชยั 

เวลัฏฐบตุร นคิรนถ ์นาฏบตุร เจา้ลัทธเิหลา่นัน้ทัง้หมดรูต้ามทีต่นกลา่วอา้ง หรอื 

ไมไ่ดรู้ต้ามทีต่นกลา่วอา้ง หรอืบางพวกรู ้บางพวกไมรู่”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สภุัททะ อยา่เลย เรือ่งทีเ่ธอถามวา่ ‘เจา้ลัทธ ิ

เหลา่นัน้ทัง้หมดรูต้ามทีต่นกลา่วอา้ง หรอืไมรู่ต้ามทีต่นกลา่วอา้ง หรอืบางพวกรู ้

บางพวกไมรู่’้ อยา่ไดส้นใจเลย เราจะแสดงธรรมแกเ่ธอ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจะกลา่ว” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งสภุัททปรพิาชก 

  สภุัททปรพิาชกทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  [๒๑๔] “สภุัททะ ในธรรมวนัิยทีไ่มม่อีรยิมรรคมอีงค ์๘ ยอ่มไมม่สีมณะที ่๑ 

ยอ่มไมม่สีมณะที ่๒ ยอ่มไมม่สีมณะที ่๓ ยอ่มไมม่สีมณะที ่๔๑ ในธรรมวนัิยทีม่ ี

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ยอ่มมสีมณะที ่๑ ยอ่มมสีมณะที ่๒ ยอ่มมสีมณะที ่๓ ยอ่มม ี

สมณะที ่๔ สภุัททะ ในธรรมวนัิยนีม้อีรยิมรรคมอีงค ์๘ สมณะที ่๑ มอียูใ่นธรรม 

วนัิยนีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๒ มอียูใ่นธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๓ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้

เทา่นัน้ สมณะที ่๔ ก็มอียูใ่นธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ ลัทธอิืน่วา่งจากสมณะทัง้หลายผูรู้ ้

ท่ัวถงึ สภุัททะ ถา้ภกิษุเหลา่นีเ้ป็นอยูโ่ดยชอบ โลกจะไมพ่งึวา่งจากพระอรหนัต ์

ทัง้หลาย 

  สภุัททะ เราบวชขณะอาย ุ๒๙ ปี 

  แสวงหาวา่อะไร คอืกศุล 

  เราบวชมาได ้๕๐ ปีกวา่ 

  ยังไมม่แีมส้มณะที ่๑ ภายนอกธรรมวนัิยนี ้

  ผูอ้าจแสดงธรรมเป็นเครือ่งน าออกจากทกุขไ์ด ้

  ไมม่สีมณะที ่๒ ไมม่สีมณะที ่๓ ไมม่สีมณะที ่๔ ลัทธอิืน่วา่งจากสมณะทัง้หลาย 

ผูรู้ท่ั้วถงึ สภุัททะ ถา้ภกิษุเหลา่นีเ้ป็นอยูโ่ดยชอบ โลกจะไมพ่งึวา่งจากพระอรหันต ์

ทัง้หลาย” 

  [๒๑๕] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้สภุัททปรพิาชกไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองค ์

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมณะที ่๑ สมณะที ่๒ สมณะที ่๓ และสมณะที ่๔ ในทีน่ีไ้ดแ้ก่ พระโสดาบัน พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ี

   และพระอรหันต ์ตามล าดับ (ท.ีม.อ. ๒๑๔/๑๙๖) และดเูทยีบ อภ.ิก. ๓๗/๘๗๕/๔๙๗-๔๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งสภุัททปรพิาชก 

ผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิด 

ของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีก 

เห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ และขา้พระองคพ์งึไดก้ารบรรพชา พงึไดก้ารอปุสมบทในส านักของพระผูม้ ี

พระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สภุัททะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยี ์ประสงคจ์ะบรรพชา 

ประสงคจ์ะอปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้ตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนลว่งไป 

เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชา จะใหอ้ปุสมบทเป็นภกิษุได ้อนึง่ ในเรือ่งนีเ้ราค านงึถงึ 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลดว้ย” 

  สภุัททปรพิาชกกราบทลูวา่ “หากผูท้ีเ่คยเป็นอัญเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะบรรพชา 

ประสงคจ์ะอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนีจ้ะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน 

ลว่งไป เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชา จะใหอ้ปุสมบทเป็นภกิษุได ้ขา้พระองคจั์ก 

ขออยูป่รวิาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีลว่งไป เมือ่ภกิษุพอใจ ก็จงใหบ้รรพชา จงให ้

อปุสมบทเป็นภกิษุเถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

ถา้เชน่นัน้ เธอจงใหส้ภุัททะบวช” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ในขณะนัน้ สภุัททปรพิาชกจงึ 

กลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นพระอานนท ์เป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ 

ทีพ่ระศาสดาทรงแตง่ตัง้ทา่นโดยมอบหมายใหบ้รรพชาอันเตวาสกิ๑ ในทีเ่ฉพาะพระ 

พักตร”์ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความนีแ้ปลมาจากค าวา่ อนฺเตวาสกิาภเิสเกน อภสิตฺิตา หมายถงึการทีอ่าจารยแ์ตง่ตัง้ศษิยใ์นส านักให ้

   บวชลกูศษิยแ์ทนตน ซึง่เป็นจารตีของลัทธภิายนอกพระพทุธศาสนา ถอืเป็นเกยีรตยิศทีใ่คร ๆ ก็อยากได ้

   สภุัททะ ถอืตามจารตีนีก้ลา่วยกยอ่งทา่นพระอานนท ์(ท.ีม.อ. ๒๑๕/๑๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

พระปัจฉมิวาจาของพระตถาคต 

  สภัุททปรพิาชก ไดก้ารบรรพชาไดก้ารอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค 

แลว้แล เมือ่ทา่นสภุัททะไดบ้รรพชาอปุสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีว 

ไมป่ระมาทมคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่๑ ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม 

อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

จงึเป็นอันวา่ทา่นสภุัททะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ทา่นไดเ้ป็นสกัขสิาวก๒ องคส์ดุทา้ยของพระผูม้พีระภาค 

ภาณวารที ่๕ จบ 

 

พระปจัฉมิวาจาของพระตถาคต 

  [๒๑๖] ตอ่มา พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

บางทพีวกเธออาจจะคดิวา่ ‘ปาพจนม์พีระศาสดาลว่งลับไปแลว้ พวกเราไมม่พีระศาสดา’ 

ขอ้นีพ้วกเธอไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ ธรรมและวนัิยทีเ่ราแสดงแลว้บัญญัตแิลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย หลังจากเราลว่งลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย 

  อานนท ์เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุไมค่วรเรยีกกันและกันดว้ยวาทะวา่ ‘อาวโุส‘๓ 

เหมอืนดังทีเ่รยีกกันตอนนี ้ภกิษุผูแ้กก่วา่พงึเรยีกภกิษุผูอ้อ่นกวา่ โดยชือ่หรอืตระกลู 

โดยวาทะวา่ ‘อาวโุส’ ก็ได ้ภกิษุผูอ้อ่นกวา่พงึเรยีกภกิษุผูแ้กก่วา่วา่ ‘ภันเต’ หรอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุศิกายและใจอย ูในทีน่ีห้มายถงึมุง่ทีจ่ะบรรลอุรหัตตผล โดยไมห่ว่งอาลัยตอ่รา่งกายและชวีติของตน 

   (ท.ีม.อ. ๒๐๔/๑๙๐, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๔๓/๓๕๓) 

๒ สกัขสิาวก แปลวา่ พระสาวกทีท่ันเห็นองคพ์ระพทุธเจา้ ม ี๓ พวก คอื (๑) ผูบ้รรพชาอปุสมบท เรยีน 

   กัมมัฏฐาน บรรลอุรหัตตผลเมือ่พระผูม้พีระภาคยังทรงพระชนมอ์ยู ่(๒) ผูไ้ดบ้รรพชาอปุสมบท เมือ่ 

   พระพทุธเจา้ยังทรงพระชนมอ์ยู ่ตอ่มาไดเ้รยีนกัมมัฏฐานและบรรลุอรหัตตผล (๓) ผูไ้ดเ้รยีนกัมมัฏฐาน 

   เมือ่พระผูม้พีระภาคยังทรงพระชนมอ์ยู ่พระสภุัททะจัดอยูใ่นพวกที ่๑ (ท.ีม.อ. ๒๑๕/๑๙๘) ดเูทยีบ ท.ีส.ี 

   (แปล) ๙/๔๐๕/๑๗๔, ม.ม. ๑๓/๒๒๒/๑๙๕-๑๙๖, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๙๖/๒๘๑ 

๓ อาวโุส แปลวา่ ผูม้อีายุ เดมิใชเ้ป็นค าเรยีกกันเป็นสามัญ คอื ภกิษุผูแ้กก่วา่ใชเ้รยีกภกิษุผูอ้อ่นกวา่หรอื 

   ภกิษุผูอ้อ่นกวา่ ใชเ้รยีกภกิษุผูแ้กก่วา่ก็ได ้(ท.ีม.อ. ๓๑๖/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

พระปัจฉมิวาจาของพระตถาคต 

‘อายัสมา’ ก็ได ้อานนท ์เมือ่เราลว่งลับไป ถา้สงฆป์รารถนาจะถอนสกิขาบท 

เล็กนอ้ย๑เสยีบา้งก็ถอนได ้อานนท ์เมือ่เราลว่งลับไป สงฆพ์งึลงพรหมทัณฑแ์ก ่

ภกิษุฉันนะ” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “พรหมทัณฑ ์เป็นอยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์ภกิษุฉันนะพงึพดูไดต้ามตอ้งการ 

แตภ่กิษุไมพ่งึวา่กลา่วตักเตอืนพร ่าสอนเธอ” 

  [๒๑๗] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย ถา้ภกิษุแมเ้พยีงรปูเดยีวพงึมคีวามสงสยัหรอืความเคลอืบแคลงในพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา (ขอ้ปฏบิัต)ิ เธอทัง้หลายจงถามเถดิ 

จะไดไ้มเ่สยีใจในภายหลงัวา่ ‘พระศาสดายังอยูต่อ่หนา้ เราไมก่ลา้ทลูถามในทีเ่ฉพาะ 

พระพักตร”์ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้ไดน้ิง่เงยีบ 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายตรัสวา่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ถา้ภกิษุแมเ้พยีงรปูเดยีวพงึมคีวามสงสยัหรอืความเคลอืบแคลงในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา เธอทัง้หลายจงถามเถดิ จะไดไ้มเ่สยีใจในภายหลังวา่ 

พระศาสดายังอยูต่อ่หนา้ เราไมก่ลา้ทลูถามในทีเ่ฉพาะพระพักตร”์ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขาบทเล็กนอ้ย พระสังคตีกิาจารยใ์นทีป่ระชมุสังคายนาครัง้แรกมคีวามเห็นตา่งกันเป็น ๕ พวก คอื 

  พวกที ่๑ เห็นว่า นอกจากปาราชกิ ๔ สกิขาบทอืน่จัดเป็นสกิขาบทเล็กนอ้ย 

  พวกที ่๒ เห็นว่า นอกจากปาราชกิ ๔ สังฆาทเิสส ๑๓ อนยิต ๒ สกิขาบทอืน่จัดเป็นสกิขาบทเล็กนอ้ย 

  พวกที ่๓ เห็นวา่ นอกจากปาราชกิ ๔ สังฆาทเิสส ๑๓ อนยิต ๒ นสิสัคคยีปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบท 

   อืน่จัดเป็นสกิขาบทเล็กนอ้ย 

  พวกที ่๔ เห็นวา่ นอกจากปาราชกิ ๔ สังฆาทเิสส ๑๓ อนยิต ๒ นสิสัคคยีปาจติตยี ์๓๐ ปาจติตยี ์๙๒ 

   สกิขาบทอืน่จัดเป็นสกิขาบทเล็กนอ้ย 

  พวกที ่๕ เห็นวา่ นอกจากปาราชกิ ๔ สังฆาทเิสส ๑๓ อนยิต ๒ นสิสัคคยีปาจติตยี ์๓๐ ปาจติตยี ์๙๒ 

   ปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบทอืน่จัดเป็นสกิขาบทเล็กนอ้ย 

  ในบรรดาความเห็นเหล่านี ้ไมม่คีวามเห็นใดไดร้ับการยอมรับเป็นเอกฉันท ์ฉะนัน้ ทีป่ระชมุจงึมมีต ิ

   ไมใ่หถ้อน (ว.ิจู. (แปล) ๗/๔๔๑/๓๘๒, ท.ีม.อ. ๒๑๖/๒๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

พระปัจฉมิวาจาของพระตถาคต 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุเหลา่นัน้ไดน้ิง่เงยีบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ถา้เธอทัง้หลายไมก่ลา้ถามเพราะความเคารพในศาสดา ก็ขอใหภ้กิษุผูเ้ป็นเพือ่นบอก 

(ความสงสยั) แกภ่กิษุผูเ้ป็นเพือ่นให(้ถาม) ก็ได ้๑ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ไดน้ิง่เงยีบ 

  ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในภกิษุสงฆอ์ยา่งนีว้า่ แมภ้กิษุเพยีงรปูเดยีวก็ไมม่ ี

ความสงสยัหรอืความเคลอืบแคลงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืใน 

ปฏปิทา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอกลา่วเพราะความเลือ่มใส แตต่ถาคตม ี

ญาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนีด้วีา่ ในภกิษุสงฆนั์น้ แมภ้กิษุเพยีงรปูเดยีวก็ไมม่คีวามสงสยั 

หรอืความเคลอืบแคลงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา 

ในจ านวนภกิษุ ๕๐๐ รปู ภกิษุผูม้คีณุธรรมขัน้ต า่สดุ เป็นพระโสดาบัน๒ ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้๓ 

  [๒๑๘] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย บัดนีเ้ราขอเตอืนเธอทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

เธอทัง้หลายจงท าหนา้ทีใ่หส้ าเร็จดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ๔” นีเ้ป็นพระปัจฉมิวาจา 

ของพระตถาคต 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรรถกถากลา่วเสรมิความใหเ้ต็มวา่ “เราจะกลา่วกับภกิษุเพยีงรปูเดยีว ภกิษุทัง้หมดไดฟั้งแลว้ก็จักหาย 

   สงสัย” (ท.ีม.อ. ๒๑๗/๒๐๑) 

๒ พระโสดาบนั ในทีน่ีท้รงหมายถงึทา่นพระอานนท ์(ท.ีม.อ. ๒๑๗/๒๐๑) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๗๖/๑๒๑-๑๒๒ 

๔ พระพทุธพจนบ์ทนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ทรงยอ่พระพทุโธวาททีท่รงประกาศตลอดเวลา ๔๕ ปี ลงในบทว่า 

   ความไม่ประมาทเพยีงบทเดยีว (ท.ีม.อ. ๒๑๘/๒๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งพทุธปรนิพิพาน 

 

เร ือ่งพทุธปรนิพิพาน๑ 

  [๒๑๙] ตอ่จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเขา้ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน 

ทรงเขา้ทตุยิฌาน ออกจากทตุยิฌาน ทรงเขา้ตตยิฌาน ออกจากตตยิฌาน ทรงเขา้ 

จตตุถฌาน ออกจากจตตุถฌาน ทรงเขา้อากาสานัญจายตนสมาบัต ิออกจาก 

อากาสานัญจายตนสมาบัต ิทรงเขา้วญิญาณัญจายตนสมาบัต ิออกจากวญิญาณัญ- 

จายตนสมาบัต ิทรงเขา้อากญิจัญญายตนสมาบัต ิออกจากอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

ทรงเขา้เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ

ทรงเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ 

  ขณะนัน้ ทา่นพระอานนทเ์รยีนถามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะ 

ผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานแลว้หรอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นอานนทผ์ูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคยังไม ่

ปรนิพิพาน ทรงเขา้สญัญาเวทยตินโิรธอยู”่ 

  ตอ่จากนัน้ พระผูม้พีระภาคออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิทรงเขา้ 

เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิทรงเขา้ 

อากญิจัญญายตนสมาบัต ิออกจากอากญิจัญญายตนสมาบัต ิทรงเขา้วญิญาณัญ- 

จายตนสมาบัต ิออกจากวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิทรงเขา้อากาสานัญจายตน- 

สมาบัต ิออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัต ิทรงเขา้จตตุถฌาน ออกจาก 

จตตุถฌาน ทรงเขา้ตตยิฌาน ออกจากตตยิฌาน ทรงเขา้ทตุยิฌาน ออกจาก 

ทตุยิฌาน ทรงเขา้ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน ทรงเขา้ทตุยิฌาน ออกจาก 

ทตุยิฌาน ทรงเขา้ตตยิฌาน ออกจากตตยิฌาน ทรงเขา้จตตุถฌาน ออกจาก 

จตตุถฌานแลว้ไดเ้สด็จดบัขนัธปรนิพิพานในล าดับถัดมา 

  [๒๒๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพานแลว้ ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว 

อยา่งรนุแรงน่ากลัว ขนพองสยองเกลา้ ทัง้กลองทพิยก็์ดังกกึกอ้งขึน้พรอ้มกบัการ 

เสด็จดับขนัธปรนิพิพาน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๖/๒๕๙-๒๖๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งพทุธปรนิพิพาน 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน ทา้วสหัมบดพีรหมกลา่วคาถานี้ 

ขึน้พรอ้มกับการเสด็จดับขนัธปรนิพิพานวา่ 

    “สรรพสตัวจ์ะตอ้งทอดทิง้รา่งกายไวใ้นโลก 

   พระศาสดาผูห้าใครเปรยีบเทยีบไมไ่ดใ้นโลก 

   ผูเ้ขา้ถงึสภาวะตามความเป็นจรงิ ผูบ้รรลพุลธรรม๑ 

   ผูต้รัสรูเ้องโดยชอบเชน่นี ้ก็ยังปรนิพิพาน” 

  [๒๒๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน ทา้วสกักะจอมเทพ 

กลา่วคาถานีข้ ึน้พรอ้มกับการเสด็จดับขนัธปรนิพิพานวา่ 

    “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งหนอ 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความสงบแหง่สงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ”๒ 

  [๒๒๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพานแลว้ ทา่นพระอนุรทุธะ 

กลา่วคาถาเหลา่นีข้ ึน้พรอ้มกับการเสด็จดับขนัธปรนิพิพานวา่ 

    “ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก 

   ของพระผูม้พีระภาคผูม้พีระทัยมั่นคง ผูค้งที ่ไมม่แีลว้ 

   พระมนุผีูไ้มห่วัน่ไหว ทรงมุง่ใฝ่สนัต ิปรนิพิพานเสยีแลว้ 

    พระองคผ์ูม้พีระทัยไมห่ดหู ่

   ทรงอดกลัน้เวทนาได ้มพีระทัยหลดุพน้แลว้ 

   ดจุดวงประทปีทีเ่คยโชตชิว่งดับไปฉะนัน้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรรลพุลธรรม หมายถงึมพีระก าลังอันเกดิจากฌาน ๑๐ ทีเ่รยีกวา่ ทสพลญาณ หรอืตถาคตพละ (ท.ีม.อ. 

   ๒๒๐/๒๐๒) 

๒ ดเูทยีบ ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๖/๒๖๑, ส .น.ิ ๑๖/๑๔๓/๑๘๕, ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๑๖๘/๕๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งพทุธปรนิพิพาน 

  [๒๒๓] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพานแลว้ ทา่นพระอานนท ์

กลา่วคาถานีข้ ึน้พรอ้มกับการเสด็จดับขนัธปรนิพิพานวา่ 

    “เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูม้พีระอาการอันล ้าเลศิทกุอยา่ง๑ปรนิพิพานแลว้ 

   ไดเ้กดิเหตอุัศจรรยน่์ากลวั ขนพองสยองเกลา้” 

  [๒๒๔] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จดับขนัธปรนิพิพานแลว้ บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ 

พวกทีย่ังมรีาคะ พากันประคองแขนคร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคน 

เทา้ขาด เพอ้ร าพันวา่ “พระผูม้พีระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุตดว่นปรนิพิพานเสยี 

จักษุของโลกดว่นอันตรธานไปแลว้” สว่นภกิษุผูไ้มม่รีาคะ มสีตสิมัปชญัญะ ก็อดกลัน้ 

ไดว้า่ “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งหนอ เหลา่สตัวจ์ะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี”้ 

  [๒๒๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเตอืนภกิษุทัง้หลายวา่ “อยา่เลย ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายอยา่เศรา้โศก อยา่คร ่าครวญเลย เรือ่งนีพ้ระผูม้พีระภาคเคย 

ตรัสสอนไวม้ใิชห่รอืวา่ ความพลัดพราก ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่ง 

อืน่จากของรักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ จะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนใน 

สงัขารนี ้ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ลว้นแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไป 

ไมไ่ดท้ีจ่ะปรารถนาวา่ ‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไปเลย’ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

พวกเทวดาก าลังต าหนอิยู”่ 

  ทา่นพระอานนทถ์ามวา่ “ทา่นอนุรทุธะ พวกเทวดาเป็นอยา่งไร ท าใจไดห้รอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นอานนท ์มเีทวดาบางพวกเป็นผูก้ าหนดแผน่ดนิ 

ขึน้บนอากาศ สยายผม ประคองแขน รอ้งไหค้ร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา 

เหมอืนคนเทา้ขาด เพอ้ร าพันวา่ “พระผูม้พีระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุต 

ดว่นปรนิพิพานเสยี จักษุของโลกดว่นอันตรธานไปแลว้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มพีระอาการอนัล า้เลศิทกุอยา่ง หมายถงึทรงมเีหตอุันล ้าเลศิทกุอยา่งมศีลีเป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๒๒๓/๒๐๓, 

   ท.ีม.ฏกีา ๒๒๓/๒๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระพทุธสรรีะ 

  มเีทวดาบางพวกเป็นผูก้ าหนดแผน่ดนิขึน้บนแผน่ดนิ สยายผม ประคองแขน 

รอ้งไหค้ร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมาเหมอืนคนเทา้ขาด ฯลฯ” 

  สว่นเทวดาทีไ่มม่รีาคะ มสีตสิมัปชญัญะก็อดกลัน้ไดว้า่ “สงัขารทัง้หลายไม ่

เทีย่งหนอ เหลา่สตัวจ์ะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี”้ 

  ทา่นพระอนุรทุธะกับทา่นพระอานนทใ์หเ้วลาผา่นไปดว้ยการแสดงธรรมกีถา 

ตลอดคนืยันรุง่ 

  [๒๒๖] ตอ่มา ทา่นพระอนุรทุธะสัง่ทา่นพระอานนทว์า่ “ไปเถดิ อานนทผ์ูม้ ี

อาย ุทา่นจงเขา้ไปยังกรงุกสุนิารา แจง้แกเ่จา้มัลละทัง้หลายผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ 

‘วาเสฏฐะทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานแลว้ ขอทา่นทัง้หลายจงก าหนดเวลา 

ทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” ทา่นพระอานนทรั์บค าแลว้ ตอนเชา้จงึครองอันตรวาสกถอื 

บาตรและจวีรเขา้ไปยังกรงุกสุนิาราเพยีงผูเ้ดยีว 

  ขณะนัน้ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราก าลังประชมุกันอยูท่ีส่ณัฐาคารเกีย่ว 

กับเรือ่งปรนิพิพาน ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปทีส่ณัฐาคารของพวกเจา้มัลละแลว้ถวาย 

พระพรวา่ “วาเสฏฐะทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานแลว้ ขอทา่นทัง้หลาย 

จงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  พวกเจา้มัลละ โอรส สณุสิา และปชาบดขีองพวกเจา้มัลละ พอไดส้ดับ 

ขา่ว(จาก)ทา่นพระอานนทอ์ยา่งนีแ้ลว้ ทรงโศกเสยีพระทัย เป่ียมไปดว้ยโทมนัส 

บางพวกสยายพระเกศา ทรงประคองพระพาหา ทรงกันแสงคร ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืก 

ไปมา เหมอืนคนเทา้ขาด ทรงเพอ้ร าพันวา่ “พระผูม้พีระภาคดว่นปรนิพิพาน พระสคุต 

ดว่นปรนิพิพานเสยี จักษุของโลกดว่นอันตรธานไปแลว้” 

บชูาพระพทุธสรรีะ 

  [๒๒๗] ล าดับนัน้ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิารารับสัง่ขา้ราชบรพิารวา่ 

“พนาย ถา้อยา่งนัน้ ทา่นทัง้หลายจงเตรยีมของหอมระเบยีบดอกไมแ้ละเครือ่งดนตร ี

ทกุอยา่งทีม่ใีนกรงุกสุนิาราไวใ้หพ้รอ้ม” แลว้ทรงถอืเอาของหอมระเบยีบดอกไม ้

เครือ่งดนตรทีกุอยา่งและผา้ ๕๐๐ คู ่เสด็จเขา้ไปยังสาลวนัของพวกเจา้มัลละซึง่เป็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระพทุธสรรีะ 

ทางเขา้เมอืง ตรงไปยังพระพทุธสรรีะแลว้ ทรงสกัการะ เคารพ นบนอบ บชูา 

พระสรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีระเบยีบดอก 

ไมแ้ละของหอม ทรงดาดเพดานผา้ ตกแตง่มณฑลมาลาอาสน ์ใหว้ันนัน้หมด 

ไปดว้ยกจิกรรมอยา่งนี ้

  ตอ่มา พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราทรงด ารวิา่ “วนันีเ้ย็นเกนิไป ทีจ่ะ 

ถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระผูม้พีระภาค พรุง่นีเ้ราจงึคอ่ยถวายพระเพลงิ” 

จากนัน้ก็ทรงสกัการะ เคารพ นบนอบ บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยการ 

ฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีระเบยีบดอกไมแ้ละของหอม ทรงดาดเพดานผา้ 

ตกแตง่มณฑลมาลาอาสน ์ใหเ้วลาวนัที ่๒ วนัที ่๓ วนัที ่๔ วนัที ่๕ วนัที ่๖ หมดไป 

  พอถงึวนัที ่๗ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราทรงด ารวิา่ “เราสกัการะ 

เคารพ นบนอบ บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาค ดว้ยการฟ้อนร า ขบัรอ้ง 

ประโคมดนตร ีระเบยีบดอกไมแ้ละของหอม จะอัญเชญิ (พระสรรีะ) ไปทางทศิใต ้

ของเมอืง เสร็จแลว้จงึถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคขา้งนอกพระนคร 

ทางทศิใต”้ 

  [๒๒๘] ในวนันัน้ ประมขุเจา้มัลละ ๘ องค ์สรงสนานพระเศยีรแลว้ทรง 

พระภษูาใหม ่ดว้ยตัง้พระทัยวา่ “พวกเราจะอัญเชญิพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคขึน้” 

แตไ่มอ่าจจะยกขึน้ได ้

  พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราจงึตรัสถามทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ทา่นพระ 

อนุรทุธะ อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไรเป็นปัจจัย ทีท่ าใหป้ระมขุเจา้มัลละ ๘ องคน์ี ้

ทรงสรงสนานพระเศยีรแลว้ทรงพระภษูาใหม ่ดว้ยตัง้พระทัยวา่ ‘พวกเราจะอัญเชญิ 

พระสรรีะของพระผูม้พีระภาคขึน้’ แตไ่มอ่าจจะยกขึน้ได”้ 

  ทา่นพระอนุรทุธะถวายพระพรวา่ “วาเสฏฐะทัง้หลาย มหาบพติรมพีระประสงค ์

อยา่งหนึง่ พวกเทวดามคีวามประสงคอ์กีอยา่งหนึง่” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระพทุธสรรีะ 

  พวกเจา้มัลละตรัสถามวา่ “พวกเทวดามคีวามประสงคอ์ยา่งไร พระคณุเจา้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะถวายพระพรวา่ “มหาบพติรมพีระประสงคว์า่ เราจะสกัการะ 

เคารพ นบนอบ บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคม 

ดนตร ีระเบยีบดอกไมแ้ละของหอม จะอัญเชญิ (พระสรรีะ) ไปทางทศิใตข้องเมอืง 

เสร็จแลว้จงึถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคขา้งนอกพระนครทางทศิใต ้

แตพ่วกเทวดามคีวามประสงคว์า่ ‘พวกเราจะสกัการะ เคารพ นบนอบ บชูาพระ 

สรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีระเบยีบดอกไม ้

และของหอมอันเป็นทพิย ์จะอัญเชญิ(พระสรรีะ) ไปทางทศิเหนอืของเมอืง แลว้อัญเชญิ 

เขา้สูเ่มอืงทางประตดูา้นทศิเหนอื อัญเชญิผา่นใจกลางเมอืงแลว้ออกทางประตดูา้น 

ทศิตะวนัออก เสร็จแลว้จงึถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคทีม่กฏุพันธน- 

เจดยี์๑ของพวกเจา้มัลละ ทางทศิตะวนัออกของเมอืง” 

  พวกเจา้มัลละตรัสวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องพวกเทวดาเถดิ 

พระคณุเจา้” 

  [๒๒๙] ก็ในเวลานัน้ ท่ัวกรงุกสุนิารากระท่ังซอกเรอืน ทอ่น ้าทิง้และกองขยะ 

ดารดาษไปดว้ยดอกมณฑารพ อยา่งต า่สงูถงึเขา่ พวกเทวดาและพวกเจา้มัลละพา 

กันสกัการะ เคารพ นบนอบ บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาค ดว้ยการฟ้อนร า 

ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีระเบยีบดอกไมแ้ละของหอมทัง้ทีเ่ป็นของทพิยแ์ละทีเ่ป็นของ 

มนุษย ์อัญเชญิ(พระสรรีะ)ไปทางทศิเหนอืของเมอืงแลว้เขา้สูเ่มอืงทางประตดูา้น 

ทศิเหนอื อัญเชญิผา่นใจกลางเมอืงไปออกทางประตดูา้นทศิตะวนัออก เสร็จแลว้จงึ 

ประดษิฐาน พระสรรีะของพระผูม้พีระภาค ณ มกฏุพันธนเจดยีข์องพวกเจา้มัลละ 

ทางทศิตะวนัออกของเมอืง 

  [๒๓๐] จากนัน้ พวกเจา้มัลละไดต้รัสถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “พวก 

ขา้พเจา้จะพงึปฏบิัตติอ่พระสรรีะของพระตถาคต อยา่งไร พระคณุเจา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มกฏุพนัธนเจดยี ์เป็นชือ่เรยีกศาลามงคลซึง่เป็นสถานทีป่ระดับเครือ่งทรงพระวรกายของพวกเจา้มัลละ 

   ในพระราชพธิรีาชาภเิษก ทีเ่รยีกวา่ เจดยี ์เพราะเป็นสถานทีค่วรเคารพย าเกรง (ท.ีม.อ. ๒๒๘/๒๐๔, 

   ท.ีม.ฏกีา ๒๒๘/๒๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระพทุธสรรีะ 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “มหาบพติรพงึปฏบิัตติอ่พระสรรีะของ 

พระตถาคต เหมอืนอยา่งทีพ่วกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพของพระเจา้จักรพรรด ิ

น่ันแหละ” 

  พวกเจา้มัลละตรัสถามวา่ “พวกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพของพระเจา้ 

จักรพรรดอิยา่งไร พระคณุเจา้” 

  ทา่นพระอานนทถ์วายพระพรวา่ “พวกเขาใชผ้า้ใหมห่อ่พระบรมศพของ 

พระเจา้จักรพรรดเิสร็จแลว้ จงึหอ่ดว้ยส าลบีรสิทุธิ ์แลว้จงึหอ่ดว้ยผา้ใหมอ่กีชัน้หนึง่ 

ท าโดยวธินีี ้จนหอ่พระบรมศพของพระเจา้จักรพรรดดิว้ยผา้และส าลไีด ้๑,๐๐๐ ชัน้ 

แลว้อัญเชญิพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มดว้ยน ้ามัน ใชร้างเหล็กอกีอันหนึง่ 

ครอบแลว้ ท าจติกาธานดว้ยไมห้อมลว้น แลว้ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระเจา้ 

จักรพรรด ิสรา้งพระสถปูของพระเจา้จักรพรรดไิวท้ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ พวกทา่นพงึ 

ปฏบิัตติอ่พระสรรีะของพระตถาคต เหมอืนอยา่งทีพ่วกเขาปฏบิัตติอ่พระบรมศพ 

ของพระเจา้จักรพรรด ิพงึสรา้งพระสถปูของพระตถาคตไวท้ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ 

ชนเหลา่ใดจักยกระเบยีบดอกไม ้ของหอม หรอืจรุณ จักถวายอภวิาท หรอืจักท าจติ 

เลือ่มใสในพระสถปูนัน้ การกระท านัน้จักเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกช่นเหลา่นัน้ 

ตลอดกาลนาน” 

  ล าดับนัน้ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิารารับสัง่ขา้ราชบรพิารวา่ “ทา่น 

ทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นจงเตรยีมส าลบีรสิทุธิไ์วใ้หพ้รอ้ม” จากนัน้ทรงใชผ้า้ 

ใหมห่อ่พระสรรีะของพระผูม้พีระภาค เสร็จแลว้จงึหอ่ดว้ยส าลบีรสิทุธิ ์แลว้จงึหอ่ 

ดว้ยผา้ใหมอ่กีชัน้หนึง่ ท าโดยวธิดีังนี ้จนหอ่พระสรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยผา้ 

และส าลไีด ้๑,๐๐๐ ชัน้ แลว้อัญเชญิพระสรรีะลงในรางเหล็กเต็มดว้ยน ้ามัน ใชร้าง 

เหล็กอกีอันหนึง่ครอบแลว้ ท าจติกาธานดว้ยไมห้อมลว้น แลว้อัญเชญิพระสรรีะ 

ของพระผูม้พีระภาคขึน้สูจ่ติกาธาน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

เรือ่งพระมหากัสสปเถระ 

 

เร ือ่งพระมหากสัสปเถระ๑ 

  [๒๓๑] สมัยนัน้ ทา่นพระมหากัสสปะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ 

๕๐๐ รปู เดนิทางไกลจากกรงุปาวาไปยังกรงุกสุนิารา ขณะทีท่า่นพระมหากัสสปะ 

แวะลงขา้งทางน่ังทีโ่คนไมต้น้หนึง่ พอดมีอีาชวีกคนหนึง่ถอืดอกมณฑารพจากกรงุ 

กสุนิารา เดนิสวนทางจะไปกรงุปาวา ทา่นพระมหากัสสปะเห็นอาชวีกนัน้ก าลงั 

เดนิมาแตไ่กล จงึถามวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นรูข้า่วพระศาสดาของพวกเราบา้งไหม” 

  เขาตอบวา่ “เรารูข้า่ว ท่านพระสมณโคดมปรนิพิพานได ้๗ วนัเขา้วนันี้ 

เราถอืดอกมณฑารพดอกนีม้าจากทีป่รนิพิพานนัน้” 

  บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ผูท้ีย่ังมรีาคะ บางพวกประคองแขน คร ่าครวญ 

ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคนเทา้ขาด เพอ้ร าพันวา่ “พระผูม้พีระภาคดว่น 

ปรนิพิพาน พระสคุตดว่นปรนิพิพานเสยี จักษุของโลกดว่นอันตรธานไปแลว้” 

สว่นภกิษุผูไ้มม่รีาคะ มสีตสิมัปชญัญะก็อดกลัน้ไดว้า่ “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง 

เหลา่สตัวจ์ะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี”้ 

  [๒๓๒] สมัยนัน้ มภีกิษุผูบ้วชตอนแกช่ือ่สภัุททะ น่ังอยูใ่นทีป่ระชมุนัน้ 

ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “อยา่เลย ทา่นผูม้อีาย ุอยา่เศรา้โศก อยา่ 

คร ่าครวญเลย พวกเรารอดพน้แลว้จากมหาสมณะรปูนัน้ ทีค่อยจ ้าจีจ้ ้าไชพวกเรา 

อยูว่า่ ‘สิง่นีค้วรแกพ่วกเธอ สิง่นีไ้มค่วรแกพ่วกเธอ’ บัดนี ้เราปรารถนาสิง่ใด 

ก็จักท าสิง่นัน้ พวกเราไมป่รารถนาสิง่ใด ก็จักไมท่ าสิง่นัน้” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเรยีกภกิษุทัง้หลายมาตักเตอืนวา่ “อยา่เลย 

ทา่นผูม้อีาย ุอยา่เศรา้โศก อยา่คร ่าครวญเลย พระผูม้พีระภาคตรัสสอนไวก้อ่น 

อยา่งนีว้า่ ‘ความพลัดพราก ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอืน่จากของ 

รักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ จะพงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี ้ส ิง่ที ่

เกดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ลว้นแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะ 

ปรารถนาวา่ ‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไปเลย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิจู. (แปล) ๗/๔๓๗/๓๗๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 

 

การถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 

  [๒๓๓] สมัยนัน้ ประมขุเจา้มัลละ ๔ องค ์ทรงสนานพระเศยีรแลว้ทรง 

พระภษูาใหม ่ดว้ยตัง้พระทัยวา่ “พวกเราจะจดุไฟทีจ่ติกาธานของพระผูม้พีระภาค” 

แตไ่มอ่าจจะจดุไฟใหต้ดิได ้

  ล าดับนัน้ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราตรัสถามทา่นพระอนุรทุธะวา่ 

“ทา่นอนุรทุธะ อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไรเป็นปัจจัย ทีท่ าใหป้ระมขุเจา้มัลละ 

๔ องคน์ี ้ผูท้รงสนานพระเศยีรแลว้ทรงพระภษูาใหมด่ว้ยตัง้พระทัยวา่ ‘พวกเราจะ 

จดุไฟทีจ่ติกาธานของพระผูม้พีระภาค’ แตไ่มอ่าจจะจดุไฟใหต้ดิไดเ้ลา่” 

  ทา่นพระอนุรทุธะถวายพระพรวา่ “วาเสฏฐะทัง้หลาย พวกเทวดามคีวามประสงค ์

อกีอยา่งหนึง่” 

  พวกเจา้มัลละตรัสถามวา่ “พวกเทวดามคีวามประสงคอ์ยา่งไร พระคณุเจา้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะถวายพระพรวา่ “พวกเทวดามคีวามประสงคว์า่ ‘ทา่นพระ 

มหากัสสปะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู เดนิทางไกลจากกรงุ 

ปาวามายังกรงุกสุนิารา จติกาธานของพระผูม้พีระภาคจะยังไมล่กุโพลง ตราบเทา่ 

ทีท่า่นพระมหากัสสปะยังไมไ่ดถ้วายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ย 

เศยีรเกลา้” 

  พวกเจา้มัลละตรัสวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องพวกเทวดาเถดิ 

พระคณุเจา้” 

  [๒๓๔] ตอ่มา ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปยังมกฏุพันธนเจดยีข์องพวกเจา้มัลละ 

ในกรงุกสุนิารา ถงึจติกาธานของพระผูม้พีระภาค หม่จวีรเฉวยีงบา่ประนมมอืกระท า 

ประทักษิณจติกาธาน ๓ รอบเปิดผา้คลมุทางพระบาท ถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ แมภ้กิษุ ๕๐๐ รูปเหลา่นัน้ก็หม่จวีรเฉวยีงบา่ 

ประนมมอืท าประทักษิณจติกาธาน ๓ รอบ ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ เมือ่ทา่นพระมหากัสสปะและภกิษุ ๕๐๐ รปู ถวายอภวิาท 

เสร็จ จติกาธานของพระผูม้พีระภาคไดต้ดิไฟลกุโพลงขึน้เอง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

การถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 

  [๒๓๕] เมือ่พระเพลงิไหมพ้ระสรรีะของพระผูม้พีระภาค พระอวยัวะ คอื 

พระฉว ี(ผวินอก) พระจัมมะ(หนัง) พระมังสา(เนือ้) พระนหาร(ูเอ็น) หรอืพระลสกิา 

(ไขขอ้หรอื ไขกระดกู) ไมป่รากฏเถา้ ไมป่รากฏเขมา่เลย คงเหลอือยูแ่ตพ่ระสรรีะเทา่นัน้ 

เปรยีบเหมอืนเมือ่ไฟไหมเ้นยใสและน ้ามัน ก็ไมป่รากฏเถา้ ไมป่รากฏเขมา่ ฉันใด 

เมือ่พระเพลงิไหมพ้ระสรรีะของพระผูม้พีระภาค พระอวยัวะ คอื พระฉว ีพระจัมมะ 

พระมังสา พระนหาร ูหรอืพระลสกิา ไมป่รากฏเถา้ ไมป่รากฏเขมา่ คงเหลอือยูแ่ต ่

พระสรรีะ๑เทา่นัน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน และบรรดาผา้ ๕๐๐ คูนั่น้ มเีพยีง ๒ ผนื 

เทา่นัน้ทีถ่กูไฟไหม ้คอื ผนืในสดุกับผนืนอกสดุ ก็เมือ่พระเพลงิไหมพ้ระสรรีะของ 

พระผูม้พีระภาคแลว้แล ทอ่น ้าไหลหลั่งมาจากอากาศดับจติกาธานของพระผูม้พีระภาค 

น ้าพุง่ขึน้จากไมส้าละดับจติกาธานของพระผูม้พีระภาค พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุ 

กสุนิาราดับจติกาธานของพระผูม้พีระภาคดว้ยน ้าหอมลว้น ๆ ตอ่จากนัน้ เจา้มัลละ 

ผูค้รองกรงุกสุนิาราไดจั้ดก าลังพลหอกไวร้อบสณัฐาคารลอ้มดว้ยก าแพงธนู๒ (ป้องกัน 

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระผูม้พีระภาค) แลว้สกัการะ เคารพ นบนอบ บชูาพระสรรีะ 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีระเบยีบดอกไมแ้ละ 

ของหอมตลอด ๗ วนั 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระสรรีะ ในทีน่ีห้มายถงึพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ (ท.ีม.อ. ๒๓๕/๒๑๒) 

๒ ในการอารักขาพระบรมสารรีกิธาตซุ ึง่ประดษิฐานบนสัณฐาคารนัน้ พวกเจา้มัลละไดท้รงจัดวางก าลัง 

   อารักขาไวเ้ป็นชัน้ ๆ โดยรอบ ดังนี ้

  ๑. ทรงจัดวางก าลังพลหอกทีเ่รยีกวา่ สัตตบัิญชร ไวร้อบสัณฐานคารซึง่จัดเป็นกองก าลังรอบในสดุ 

  ๒. ทรงจัดวางก าแพงธนูทีเ่รยีกวา่ ธนูปราการ ถัดออกมาจากก าลังพลหอก 

   ธนปูราการ (ก าแพงธนู) ประกอบดว้ย 

  ๒.๑ พลชา้ง (ใหย้นืแถวชดิกันจนกระพองจดกระพอง) 

  ๒.๒ พลมา้ (ใหย้นืแถวชดิกันจนคอจดคอ) 

  ๒.๓ พลรถ (ใหจ้อดแถวชดิกันจนดมุจดดมุ) 

  ๒.๔ พลราบ (ใหย้นืแถวชดิกันจนแขนจดแขน) 

  ๒.๕ พลธนู (ใหย้นืแถวถอืธนูขัดกนัและกัน) ซึง่จัดเป็นกองก าลังอารักขารอบนอกสดุ 

   (ท.ีม.อ. ๒๓๕/๒๑๔, ท.ีม.ฏกีา ๒๓๕/๒๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

แจกพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ 

 

แจกพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ 

  [๒๓๖] พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ไดท้รง 

สดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานในกรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้ 

มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมเ้ราก็เป็นกษัตรยิ ์

จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรมสารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรม 

สารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พวกเจา้ลจิฉวผีูค้รองกรงุเวสาล ีไดท้รงสดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมพ้วกเราก็เป็นกษัตรยิ ์จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระ 

บรมสารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พวกเจา้ศากยะชาวกบลิพัสดุ ์ไดท้รงสดับวา่ “พระผูพ้ระภาคปรนิพิพานใน 

กรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นพระญาตผิูป้ระเสรฐิทีส่ดุของพวกเรา พวกเราควรจะไดรั้บสว่นแบง่ 

พระบรมสารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พวกเจา้ถลูผีูค้รองกรงุอลัลกัปปะ ไดท้รงสดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมพ้วกเราก็เป็นกษัตรยิ ์จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พวกเจา้โกลยิะผูค้รองกรงุรามคาม ไดท้รงสดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมพ้วกเราก็เป็นกษัตรยิ ์จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พราหมณ์ผูค้รองกรงุเวฏฐทปีกะ ไดส้ดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา” จงึสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “แมพ้ระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์เราเป็นพราหมณ์ เราก็ควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

แจกพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ 

  พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุปาวา ไดท้รงสดับวา่ พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “แมพ้ระผูม้ ี

พระภาคเป็นกษัตรยิ ์แมพ้วกเราก็เป็นกษัตรยิ ์จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  เมือ่ทตูจากเมอืงตา่ง ๆ กราบทลูอยา่งนี ้พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิารา 

ไดต้รัสตอบกับหมูค่ณะทตูเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานในเขตบา้น 

เมอืงของเรา พวกเราจะไมใ่หส้ว่นแบง่พระบรมสารรีกิธาต”ุ 

  [๒๓๗] เมือ่พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราไดต้รัสอยา่งนี ้โทณพราหมณ์ 

ไดก้ลา่วกับหมูค่ณะทตูเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

    “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

   โปรดฟังค าชีแ้จงของขา้พเจา้หน่อยหนึง่เถดิ 

   พระพทุธเจา้ของพวกเราทรงถอืหลักขนัตธิรรม 

   ไมค่วรทีจ่ะประหตัประหารกัน 

   เพราะสว่นแบง่พระบรมสารรีกิธาต ุ

   ของพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นอดุมบคุคล 

    ขอใหท้กุฝ่ายพรอ้มใจกัน 

   แบง่พระบรมสารรีกิธาตอุอกเป็น ๘ สว่น 

   พระสถปูจะไดแ้พรก่ระจายไปยังทศิตา่ง ๆ 

   มปีระชาชนจ านวนมาก 

   ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ผูม้พีระจักษุ” 

  [๒๓๘] หมูค่ณะทตูเหลา่นัน้ตอบวา่ “ทา่นพราหมณ์ ถา้เชน่นัน้ ทา่นน่ันแหละ 

จงแบง่พระบรมสารรีกิธาตอุอกเป็น ๘ สว่นเทา่ ๆ กันใหเ้รยีบรอ้ย” 

  โทณพราหมณ์รับค าแลว้ แบง่พระบรมสารรีกิธาตอุอกเป็น ๘ สว่นเทา่ ๆ กัน 

ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึไดก้ลา่วกับหมูค่ณะทตูเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

โปรดใหท้ะนานนีแ้กข่า้พเจา้ ขา้พเจา้จะสรา้งพระสถปูบรรจทุะนาน(ตมุพะ)และท า 

การฉลอง” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระบรมธาตแุละสรา้งพระสถปู 

  พวกเขาจงึไดม้อบทะนานใหโ้ทณพราหมณ์ 

  พวกเจา้โมรยิะผูค้รองกรงุปิปผลวินัไดท้รงสดับวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิพิพาน 

ในกรงุกสุนิารา” จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงเป็นกษัตรยิ ์แมพ้วกเราก็เป็นกษัตรยิ ์จงึควรจะไดรั้บสว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตบุา้ง จะไดส้รา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลอง” 

  พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราตอบวา่ “(บัดนี)้ ไมม่สีว่นแบง่พระบรม 

สารรีกิธาต ุพระบรมสารรีกิธาตไุดแ้บง่กันหมดแลว้ พวกทา่นจงน าเอาพระอังคาร 

(เถา้)ไปจากทีน่ีเ้ถดิ” 

  พวกทตูเหลา่นัน้ จงึน าเอาพระอังคารไปจากทีนั่น้ 

บชูาพระบรมธาตแุละสรา้งพระสถปู 

  [๒๓๙] เวลานัน้ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร 

ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลองในกรงุราชคฤห ์พวก 

เจา้ลจิฉวผีูค้รองกรงุเวสาล ีทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการ 

ฉลองในกรงุเวสาล ีพวกเจา้ศากยะชาวกบลิพัสดุ ์ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรม 

สารรีกิธาตแุละท าการฉลองในกรงุกบลิพัสดุ ์พวกเจา้ถลูผีูค้รองกรงุอลัลกัปปะ 

ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลองในกรงุอัลลกัปปะ พวกเจา้ 

โกลยิะผูค้รองกรงุรามคาม ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการ 

ฉลองในกรงุรามคาม พราหมณ์ผูค้รองกรงุเวฏฐทปีกะ สรา้งพระสถปูบรรจพุระ 

บรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลองในกรงุเวฏฐทปีกะ พวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุปาวา 

ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการฉลองในกรงุปาวา พวกเจา้ 

มัลละผูค้รองกรงุกสุนิารา ทรงสรา้งพระสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละท าการ 

ฉลองในกรงุกสุนิารา แมโ้ทณพราหมณ์ก็สรา้งพระสถปูบรรจทุะนานและท าการฉลอง 

พวกเจา้โมรยิะผูค้รองกรงุปิปผลวินั ทรงสรา้งพระสถูปบรรจพุระอังคารและท าการฉลอง 

ในกรงุปิปผลวินั 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๓. มหาปรนิพิพานสตูร] 

บชูาพระบรมธาตแุละสรา้งพระสถปู 

  รวมเป็นพระสถปูทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ๘ แหง่ พระสถปูทีบ่รรจทุะนาน 

เป็นแหง่ที ่๙ และพระสถปูทีบ่รรจพุระอังคารเป็นแหง่ที ่๑๐ การแบง่พระบรม 

สารรีกิธาตแุละการสรา้งพระสถปูเคยมมีาแลว้อยา่งนี้ 

  [๒๔๐]  พระบรมสารรีกิธาตขุองพระผูม้พีระจักษุ 

   ซึง่เป็นบคุคลประเสรฐิสดุม ี๘ ทะนาน 

   ประชาชนบชูากันอยูใ่นชมพทูวปี ๗ ทะนาน 

   พระราชาเผา่นาคบชูาอยูใ่นรามคาม ๑ ทะนาน 

    เทพชัน้ดาวดงึสบ์ชูาพระเขีย้วแกว้องคห์นึง่ 

   สว่นพระเขีย้วแกว้อกีองคห์นึง่ บชูากันอยูใ่นคันธารบรุ ี

   อกีองคห์นึง่ บชูากันอยูใ่นแควน้ของพระเจา้กาลงิคะ 

   อกีองคห์นึง่ พระราชาเผา่นาคบชูาอยู ่

    ดว้ยพระเดชแหง่พระบรมสารรีกิธาตนัุน้ 

   แผน่ดนิใหญน่ีป้ระดับดว้ยนักพรตผูป้ระเสรฐิ 

   พระบรมสารรีกิธาตขุองพระผูม้พีระจักษุนี ้

   ชือ่วา่อันสาธชุนสกัการะกนัดแีลว้ 

    พระพทุธเจา้พระองคใ์ด 

   อันจอมเทพ จอมนาค และจอมคนบชูาแลว้ 

   อันจอมมนุษยผ์ูป้ระเสรฐิสดุบชูาแลว้เหมอืนกัน 

   ทา่นทัง้หลายจงประนมมอืไหวพ้ระบรมสารรีกิธาตอุงคนั์น้ๆ 

    พระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นบคุคลหาไดย้าก 

   โดยใชเ้วลาถงึ ๑๐๐ กัป 

   พระทนต ์๔๐ องค ์พระเกศา และพระโลมาทัง้หมด 

   เหลา่เทพน าไปองคล์ะองค(์บชูา)สบืๆ กันไปในจักรวาล 

มหาปรนิพิพานสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

กสุาวดรีาชธานี 

 

๔. มหาสทุสัสนสตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสทุสัสนะ 

  [๒๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  ในสมัยครัง้หนึง่ เมือ่ใกลจ้ะปรนิพิพาน พระผูม้พีระภาคประทับอยูร่ะหวา่ง 

ไมส้าละทัง้คู ่ณ สาลวนัของพวกเจา้มัลละผูค้รองกรงุกสุนิาราซึง่เป็นทางเขา้กรงุกสุนิารา 

  ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้ ี

พระภาคอยา่ไดป้รนิพิพานในเมอืงเล็ก เมอืงดอน เมอืงกิง่นี ้เมอืงใหญเ่หลา่อืน่ 

ยังมอียู ่เชน่ กรงุจัมปา กรงุราชคฤห ์กรงุสาวตัถ ีเมอืงสาเกต กรงุโกสมัพ ี

กรงุพาราณส ีขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในเมอืงเหลา่นีเ้ถดิ ขตัตยิมหาศาล 

พราหมณมหาศาล คหบดมีหาศาล ผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระตถาคต มอียูม่าก 

ในเมอืงเหลา่นัน้ ทา่นเหลา่นีจ้ะท าการบชูาพระสรรีะของพระตถาคต” 

  [๒๔๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ อยา่พดู 

อยา่งนัน้วา่ ‘กสุนิาราเป็นเมอืงเล็ก เมอืงดอน เมอืงกิง่’ 

กสุาวดรีาชธาน ี

  อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้กีษัตราธริาชพระนามวา่มหาสทัุสสนะผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษกแลว้ทรงเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดรั้บชยัชนะ 

มพีระราชอาณาจักรมั่นคง กรงุกสุนิารานีม้นีามวา่กสุาวด ีไดเ้ป็นราชธานขีอง 

พระเจา้มหาสทัุสสนะ ดา้นทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกยาว ๑๒ โยชน์ 

ดา้นทศิเหนอืและทศิใตก้วา้ง ๗ โยชน ์กรงุกสุาวดเีป็นราชธานทีีเ่จรญิรุง่เรอืง 

มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น เศรษฐกจิด ีเหมอืนกับกรงุอาฬกมันทาซึง่ 

เป็นราชธานขีองทวยเทพทีเ่จรญิรุง่เรอืง มปีระชากรมาก มยีักษ์หนาแน่น เศรษฐกจิด ี

อานนท ์กรงุกสุาวดเีป็นราชธานทีีอ่กึทกึครกึโครมเพราะเสยีง ๑๐ ชนดิทัง้วนัทัง้คนื 

ไดแ้ก ่เสยีงชา้ง เสยีงมา้ เสยีงรถ เสยีงกลอง เสยีงตะโพน เสยีงพณิ เสยีงขับรอ้ง 

เสยีงกังสดาล เสยีงประโคมดนตร ีและเสยีงวา่ ‘ทา่นทัง้หลายโปรดบรโิภค ดืม่ 

เคีย้วกนิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

กสุาวดรีาชธานี 

  กรงุกสุาวดรีาชธาน ีมกี าแพงลอ้ม ๗ ชัน้ ไดแ้ก ่(๑) ก าแพงทอง (๒) ก าแพงเงนิ 

(๓) ก าแพงแกว้ไพฑรูย ์(๔) ก าแพงแกว้ผลกึ (๕) ก าแพงแกว้โกเมน (๖) ก าแพงแกว้ 

บษุราคัม (๗) ก าแพงท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง มปีระต ู๔ ส ีไดแ้ก ่(๑) ประตทูอง 

(๒) ประตเูงนิ (๓) ประตแูกว้ไพฑรูย ์(๔) ประตแูกว้ผลกึ แตล่ะประตมูเีสาระเนยีด 

ปักไวป้ระตลูะ ๗ ตน้ ไดแ้ก ่(๑) เสาทอง (๒) เสาเงนิ (๓) เสาแกว้ไพฑรูย ์

(๔) เสาแกว้ผลกึ (๕) เสาแกว้โกเมน (๖) เสาแกว้บษุราคัม (๗) เสาท าดว้ยรัตนะ 

ทกุอยา่ง แตล่ะเสาวดัโดยรอบ ๓ ชัว่บรุษุ ฝังลกึ ๓ ชัว่บรุษุ สงู ๑๒ ชัว่บรุุษ๑ 

  กรงุกสุาวดรีาชธานมีตีน้ตาลลอ้ม ๗ แถว ไดแ้ก ่ตน้ตาลทอง ๑ แถว ตน้ตาลเงนิ 

๑ แถว ตน้ตาลแกว้ไพฑรูย ์๑ แถว ตน้ตาลแกว้ผลกึ ๑ แถว ตน้ตาลแกว้โกเมน 

๑ แถว ตน้ตาลแกว้บษุราคัม ๑ แถว ตน้ตาลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง ๑ แถว 

ตน้ตาลทองมลี าตน้เป็นทอง ใบและผลเป็นเงนิ ตน้ตาลเงนิมลี าตน้เป็นเงนิ ใบและ 

ผลเป็นทอง ตน้ตาลแกว้ไพฑรูย ์มลี าตน้เป็นแกว้ไพฑรูย ์ใบและผลเป็นแกว้ผลกึ 

ตน้ตาลแกว้ผลกึ มลี าตน้เป็นแกว้ผลกึ ใบและผลเป็นแกว้ไพฑรูย ์ตน้ตาลแกว้โกเมน 

มลี าตน้เป็นแกว้โกเมน ใบและผลเป็นแกว้บษุราคัม ตน้ตาลแกว้บษุราคัม มลี าตน้ 

เป็นแกว้บษุราคัม ใบและผลเป็นแกว้โกเมน ตน้ตาลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง มลี าตน้ 

ท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง ใบและผลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง 

  แถวตน้ตาลเหลา่นัน้ ยามเมือ่ตอ้งลม เกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนให ้

เคลบิเคลิม้ อานนท ์ดนตรเีครือ่งหา้๒ ทีบ่คุคลปรับเสยีงด ีประโคมดแีลว้ บรรเลง 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ ยอ่มมเีสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ฉันใด แถวตน้ 

ตาลเหลา่นัน้ ยามเมือ่ตอ้งลม เกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ 

ฉันนัน้ สมัยนัน้ ในกรงุกสุาวดรีาชธานี มนัีกเลง นักเลน่ และนักดืม่รอ้งร าท าเพลง 

ตามเสยีงแถวตน้ตาลยามตอ้งลมเหลา่นัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ช ัว่บรุษุ ในทีน่ีห้มายถงึชือ่มาตราวัดโบราณ ๑ ชัว่บุรษุเทา่กับ ๕ ศอก (ท.ีม.อ. ๒๔๑-๒๔๒/๒๒๕) 

๒ ดนตรเีครือ่งหา้ คอื (๑) อาตฏะ กลองทีหุ่ม้หนังหนา้เดยีว (เชน่ กลองยาว) (๒) วติฏะ กลองหุม้ทัง้ ๒ หนา้ 

   (เชน่ ตะโพน) (๓) อาตฏวติฏะ กลองหุม้หนังโดยรอบ(เชน่ บัณเฑาะว)์ (๔) สสุริะ เครือ่งเป่า(เชน่ ป่ีและสังข)์ 

   (๕)ฆนะเครือ่งประโคม (เชน่ ฉาบฉิง่) (ท.ีม.อ. ๒๔๒/๒๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

จักรแกว้ 

 

พระเจา้มหาสทุสัสนะทรงสมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ๑ 

จกัรแกว้ 

  [๒๔๓] อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะ ทรงสมบรูณด์ว้ยแกว้ ๗ ประการ 

และฤทธิ(์ความส าเร็จ) ๔ ประการ 

  แกว้ ๗ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในเรือ่งแกว้ ๗ ประการนี ้

  ๑. เมือ่พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงสนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ รักษา 

อโุบสถ เสด็จขึน้สูป่ราสาทหลังงาม ปรากฏจักรแกว้อันเป็นทพิย ์ซึง่มกี า ๑,๐๐๐ ซี ่

มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบทกุอยา่ง เมือ่พระเจา้มหาสทัุสสนะทอดพระเนตรแลว้ 

ทรงด ารวิา่ ‘เราไดฟั้งเรือ่งนีว้า่ ‘กษัตราธริาชพระองคใ์ด ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

ทรงสนานพระเศยีรในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ รักษาอโุบสถ เสด็จขึน้สูป่ราสาทหลังงาม 

จะปรากฏจักรแกว้อันเป็นทพิย ์มกี า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และมสีว่นประกอบครบ 

ทกุอยา่ง กษัตราธริาชพระองคนั์น้ยอ่มเป็นพระเจา้จักรพรรด’ิ เราเป็นพระเจา้จักรพรรด ิ

กระมัง” 

  [๒๔๔] ล าดับนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงลกุจากทีป่ระทับ ทรงพระภษูา 

เฉวยีงบา่ พระหัตถซ์า้ยทรงจับพระเตา้ทอง พระหตัถข์วาทรงชจัูกรแกว้ขึน้ ตรัสวา่ 

‘จักรแกว้อันประเสรฐิจงหมนุไป จงไดช้ยัชนะอันยิง่ใหญ’่ ทันใดนัน้ จักรแกว้หมนุไป 

ทางทศิตะวนัออก ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนาไดเ้สด็จตามไป เสด็จเขา้พักแรม 

พรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนาในประเทศทีจั่กรแกว้หยดุอยู ่พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ 

ในทศิตะวนัออก พากันเสด็จมาเฝ้าแลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ 

พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จ ราชสมบัตขิองหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์

โปรดประทานพระบรมราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๘๕-๘๗/๕๒-๕๔, ม.อ.ุ ๑๔/๒๕๖-๒๕๙/๒๒๓-๒๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

จักรแกว้ 

  ทา้วเธอตรัสตอบอยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และจง 

ครอบครองราชสมบัตไิปตามเดมิเถดิ’ 

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออกเหลา่นัน้กลับออ่นนอ้มตอ่ 

ทา้วเธอ 

  จากนัน้ จักรแกว้หมนุไปยังมหาสมทุรทศิตะวนัออก แลว้กลับเวยีนไปทางทศิใต ้

ฯลฯ หมนุไปยังมหาสมทุรทศิใตแ้ลว้กลับเวยีนไปทางทศิตะวนัตก ฯลฯ หมนุไปยัง 

มหาสมทุรทศิตะวนัตก แลว้กลับเวยีนไปทางทศิเหนอื ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตรุงคนิี- 

เสนาไดเ้สด็จตามไป เสด็จเขา้พักแรมพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนาในประเทศทีจั่กรแกว้ 

หยดุอยู ่พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอืพากันเสด็จมาเฝ้าแลว้กราบทลู 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จ ราชสมบัต ิ

ของหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทานพระบรมราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

  ทา้วเธอตรัสตอบอยา่งนีว้า่ “พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และจง 

ครอบครองราชสมบัตไิปตามเดมิเถดิ” 

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอืเหลา่นัน้กลับออ่นนอ้มตอ่ทา้วเธอ 

  [๒๔๕] ครัง้นัน้ จักรแกว้ไดป้ราบปรามแผน่ดนิมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต 

อยา่งราบคาบ เสร็จแลว้หมนุกลับยังกรงุกสุาวดรีาชธาน ีมาปรากฏแกพ่ระเจา้มหา 

สทัุสสนะทีพ่ระทวารภายในพระราชวงั ณ หนา้มขุทีท่รงวนิจิฉัยราชกจิ ท าภายใน 

พระราชวงัของทา้วเธอใหส้วา่งไสว จักรแกว้ทีท่รงคณุวเิศษเห็นปานนี ้ไดป้รากฏแก ่

พระเจา้มหาสทัุสสนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

มา้แกว้ 

 

ชา้งแกว้ 

  [๒๔๖] ๒. ชา้งแกว้ซึง่เป็นชา้งเผอืก เป็นทีพ่ ึง่ของเหลา่สตัว ์มฤีทธิ ์เหาะไป 

ในอากาศได ้เป็นพญาชา้งตระกลูอโุบสถ๑ ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ ทา้วเธอ 

ทอดพระเนตรแลว้ทรงพอพระทัย ดว้ยพระด ารวิา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ พาหนะคอืชา้ง 

ถา้ไดน้ าไปฝึก จะเป็นสตัวท์ีเ่ป็นมงคลแน่แท’้ ทันใดนัน้ ชา้งแกว้เชอืกนัน้ไดรั้บการ 

ฝึกหัดเหมอืนชา้งอาชาไนยพันธุด์ตีระกลูคันธหตัถ ีซึง่ไดรั้บการฝึกหัดดแีลว้ตลอด 

กาลนาน อานนท ์เรือ่งมมีาวา่ ทา้วเธอเคยทรงทดสอบชา้งแกว้เชอืกนัน้ โดยเสด็จ 

ขึน้ทรงเวลาเชา้แลว้เสด็จเลยีบไปตลอดแผน่ดนิอันมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต เสด็จ 

กลับกรงุกสุาวดรีาชธานทัีนเสวยพระกระยาหารเชา้ ชา้งแกว้ทีท่รงคณุวเิศษเห็นปานนี้ 

ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ 

มา้แกว้ 

  [๒๔๗] ๓. มา้แกว้ซึง่เป็นมา้ขาว ศรีษะด า มขีนปกดจุหญา้ปลอ้ง มฤีทธิ ์

เหาะไปในอากาศได ้ชือ่พญามา้วลาหก ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ ทา้วเธอ 

ทอดพระเนตรแลว้ทรงพอพระทัย ดว้ยพระด ารวิา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ พาหนะคอืมา้ 

ถา้ไดน้ าไปฝึก จะเป็นสตัวท์ีเ่ป็นมงคลแน่แท‘’ ทันใดนัน้ มา้แกว้ตัวนัน้ไดรั้บการ 

ฝึกหัด เหมอืนมา้อาชาไนยพันธุด์ ีซ ึง่ไดรั้บการฝึกหดัดแีลว้ตลอดกาลนาน อานนท ์

เรือ่งมมีาวา่ ทา้วเธอเคยทรงทดสอบมา้นัน้ โดยเสด็จขึน้ทรงเวลาเชา้แลว้เสด็จ 

เลยีบไปตลอดแผน่ดนิอันมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต เสด็จกลับกรงุกสุาวดรีาชธานี 

ทันเสวยพระกระยาหารเชา้ มา้แกว้ทีท่รงคณุวเิศษเห็นปานนี ้ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้ 

มหาสทัุสสนะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พญาชา้งตระกลูอโุบสถ ในทีน่ีห้มายถงึชา้งมงคลตระกลู ๑ ในบรรดา ๑๐ ตระกลู คอื (๑) กาฬวกหัตถ ี

   (สดี า) (๒) คังไคยหัตถ ี(สเีหมอืนน ้าไหล) (๓) ปัณฑรหัตถ ี(สขีาวดังเขาไกรลาส) (๔) ตามพหัตถ ี(สทีองแดง) 

   (๕) ปิงคลหัตถ ี(สทีองออ่นดังสตีาแมว) (๖) คันธหัตถ ี(สไีมก้ฤษณา มกีลิน่ตัวหอม) (๗) มังคลหัตถ ี

   (สนีลิอัญชนั มกีริยิาทา่ทางเดนิงดงาม) (๘) เหมหัตถ ี(สเีหลอืงด่ังทอง) (๙) อโุบสถหัตถ ี(สทีองค า) 

   (๑๐) ฉัททันตหัตถ ี(กายสขีาวบรสิทุธิดั์งสเีงนิยวง แตป่ากและเทา้สแีดง) (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน 

   พ.ศ.๒๕๒๕) ในชา้งมงคล ๑๐ ตระกลูนี ้ชา้งอโุบสถประเสรฐิทีส่ดุ (ท.ีม.อ. ๒๔๖/๒๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

คหบดแีกว้ 

 

มณีแกว้ 

  [๒๔๘] ๔. มณีแกว้ซึง่เป็นแกว้ไพฑรูยง์ามบรสิทุธิต์ามธรรมชาต ิมแีปด 

เหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุแวววาวไดส้ดัสว่น แสงสวา่งของมณีแกว้ดวงนัน้ มรัีศม ี

แผซ่า่นออกรอบ ๆ ประมาณ ๑ โยชน ์อานนท ์เรือ่งมมีาวา่ ทา้วเธอเคยทรง 

ทดสอบมณีแกว้ดวงนัน้ ทรงใหห้มูจ่ตรุงคนิเีสนาผกูสอดเกราะแลว้ทรงยกมณีแกว้ 

นัน้ขึน้เป็นยอดธง เสด็จไปประทับยนืในทีม่ดืยามราตร ีชาวบา้นทีอ่าศัยอยูโ่ดยรอบ 

ส าคัญวา่เป็นเวลากลางวัน จงึท าการงานดว้ยแสงสวา่งแหง่มณีแกว้นี ้มณีแกว้ที ่

ทรงคณุวเิศษเห็นปานนัน้ ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ 

นางแกว้ 

  [๒๔๙] ๕. นางแกว้ซึง่เป็นสตรรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่ง 

ยิง่นัก ไมส่งูนัก ไมเ่ตีย้นัก ไมผ่อมนัก ไมอ่ว้นนัก ไมด่ านัก ไมข่าวนัก งดงามเกนิ 

ผวิพรรณหญงิมนุษย ์แตไ่มถ่งึผวิพรรณทพิย ์กายของนางแกว้นัน้สมัผัสออ่นนุ่มดจุ 

ปยุนุ่นหรอืปยุฝ้าย มรีา่งกายอบอุน่ในฤดหูนาว เย็นในฤดรูอ้น กลิน่จันทนห์อมฟุ้ง 

ออกจากกาย กลิน่อบุลหอมฟุ้งออกจากปากของนาง นางตืน่กอ่นนอนทหีลัง 

คอยฟังวา่จะรับสัง่ใหท้ าอะไร ประพฤตติอ้งพระทัย ทลูแตค่ าอันชวนใหรั้ก นางไม ่

เคยประพฤตนิอกพระทัยของทา้วเธอแมท้างใจ ไหนเลยจะประพฤตนิอกพระทัย 

ทางกาย นางแกว้ผูท้รงคณุวเิศษเห็นปานนี ้ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ 

คหบดแีกว้ 

  [๒๕๐] ๖. คหบดแีกว้ซึง่เป็นผูม้ตีาทพิย ์อันเกดิจากผลกรรม ซึง่สามารถ 

เห็นขมุทรัพยทั์ง้ทีม่เีจา้ของและไมม่เีจา้ของ เขาเขา้ไปเฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะแลว้ 

กราบทลูอยา่งนีว้า่ “ขอเดชะ พระองคโ์ปรดอยา่กังวลพระทัยเลย ขา้พระพทุธเจา้ 

จะจัดการเรือ่ง(ขมุ)ทรัพยใ์หส้ าเร็จเป็นพระราชทรัพยข์องพระองค”์ อานนท ์เรือ่งม ี

มาวา่ ทา้วเธอทรงเคยทดสอบคหบดแีกว้มาแลว้ โดยเสด็จลงเรอืลัดกระแสน ้าไป 

กลางแมน่ ้าคงคาตรัสกับคหบดแีกว้ดังนีว้า่ ‘คหบด ีเราตอ้งการเงนิและทอง’ เขา 

กราบทลูวา่ ‘มหาราชเจา้ ถา้เชน่นัน้ โปรดเทยีบเรอืทีร่มิตลิง่ดา้นหนึง่’ ทา้วเธอ 

ตรัสวา่ ‘คหบด ีเราตอ้งการเงนิและทองทีน่ี’่ ทันใดนัน้ คหบดแีกว้จงึเอามอืทัง้สอง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์๔ ประการ 

จุม่ลงไปในน ้าแลว้ยกหมอ้ทีเ่ต็มดว้ยเงนิและทองขึน้มากราบทลูทา้วเธอดังนีว้า่ 

‘มหาราชเจา้ เทา่นีก็้เพยีงพอ เทา่นีเ้ป็นอันท าแลว้ เทา่นีเ้ป็นอันบชูาแลว้’ ทา้วเธอ 

ตรัสอยา่งนีว้า่ ‘เทา่นีก็้เพยีงพอ เทา่นีเ้ป็นอันท าแลว้ เทา่นีเ้ป็นอันบชูาแลว้’ คหบด ี

แกว้ผูท้รงคณุวเิศษเห็นปานนี ้ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ 

ปรณิายกแกว้ 

  [๒๕๑] ๗. ปรณิายกแกว้ซึง่เป็นผูฉ้ลาดเฉียบแหลม มปัีญญาสามารถท าให ้

พระเจา้มหาสทัุสสนะเสด็จเขา้ไป ณ ทีค่วรเสด็จไป ใหเ้สด็จหลกีไปยังสถานทีท่ีค่วร 

เสด็จหลกีไป หรอืใหท้รงยับยัง้ ณ สถานทีท่ีค่วรยับยัง้ ไดป้รากฏแกท่า้วเธอ 

เขาเขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะแลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ “ขอเดชะ พระองคโ์ปรดอยา่ 

กังวลพระทัยเลย ขา้พระพทุธเจา้จะถวายค าปรกึษา” ปรณิายกแกว้ ผูท้รงคณุวเิศษ 

เห็นปานนี ้ไดป้รากฏแกพ่ระเจา้มหาสทัุสสนะ 

  อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงสมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการนี้ 

ทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์๔ ประการ 

  [๒๕๒] อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์(ความส าเร็จ) 

๔ ประการ 

  ฤทธิ ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พระเจา้มหาสทัุสสนะมพีระรปูงดงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มพีระฉว ี

       ผดุผอ่งยิง่นักเกนิกวา่คนอืน่ ทา้วเธอทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิป์ระการ 

       ที ่๑ นี้ 

   ๒. พระเจา้มหาสทัุสสนะมพีระชนมายยุนืยาวนานเกนิกวา่คนอืน่ 

       ทา้วเธอทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิป์ระการที ่๒ นี ้

   ๓. พระเจา้มหาสทัุสสนะมพีระโรคาพาธนอ้ย มคีวามทกุขน์อ้ย 

       ทรงมไีฟธาตทุ างานสม า่เสมอยิง่กวา่คนอืน่ คอืไมเ่ย็นนักและไม่ 

       รอ้นนัก ทา้วเธอทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิป์ระการที ่๓ นี ้

   ๔. พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของพราหมณ์ 

       และคหบดทัีง้หลาย อานนท ์บดิาเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของบตุร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี 

       ทัง้หลาย ฉันใด ทา้วเธอทรงเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของพราหมณ์ 

       และคหบดทัีง้หลาย ฉันนัน้ อนึง่ พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย 

       เป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของทา้วเธอ อานนท ์บตุรทัง้หลาย เป็นทีรั่ก 

       เป็นทีช่อบใจของบดิา ฉันใด พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ก็เป็น 

       ทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของทา้วเธอ ฉันนัน้ อานนท ์เรือ่งมมีาวา่ 

       ทา้วเธอเสด็จประพาสพระราชอทุยานพรอ้มดว้ยหมูจ่ตรุงคนิเีสนา 

       พวกพราหมณ์และคหบดเีขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะกราบทลูวา่ 

       ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคอ์ยา่เพิง่ดว่นเสด็จไป พวกขา้ 

       พระพทุธเจา้จะไดเ้ฝ้านาน ๆ’ ทา้วเธอตรัสกับสารถวีา่ ‘เธอ 

       อยา่รบีขบัรถไป เราจะไดเ้ห็นพวกพราหมณ์และคหบดนีาน ๆ’ 

       ทา้วเธอทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิป์ระการที ่๔ นี ้

  อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงสมบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์๔ ประการนี้ 

ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี 

  [๒๕๓] อานนท ์ครัง้นัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ทางทีด่ ี

เราน่าจะขดุสระโบกขรณี มรีะยะหา่งกันสระละ ๑๐๐ ชัว่ธนู ทีร่ะหวา่งตน้ตาลเหลา่นี’้ 

แลว้รับสัง่ใหข้ดุสระโบกขรณี มรีะยะหา่งกันสระละ ๑๐๐ ชัว่ธนู ทีร่ะหวา่งตน้ตาล 

เหลา่นัน้ สระโบกขรณีเหลา่นัน้กอ่ดว้ยอฐิ ๔ ชนดิ ไดแ้ก ่(๑) อฐิทอง (๒) อฐิเงนิ 

(๓) อฐิแกว้ไพฑรูย ์(๔) อฐิแกว้ผลกึ 

  สระโบกขรณีเหลา่นัน้ แตล่ะสระมบีันได ๔ บันได แบง่เป็น ๔ ชนดิ คอื 

(๑) บันไดทอง (๒) บันไดเงนิ (๓) บันไดแกว้ไพฑรูย ์(๔) บันไดแกว้ผลกึ บันไดทอง 

มลีกูกรงท าดว้ยทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ บันไดเงนิมลีกูกรงท าดว้ยเงนิ 

ราวและหัวเสาท าดว้ยทอง บันไดแกว้ไพฑรูยม์ลีกูกรงท าดว้ยแกว้ไพฑรูย ์ราวและ 

หัวเสาท าดว้ยแกว้ผลกึ บันไดแกว้ผลกึมลีกูกรงท าดว้ยแกว้ผลกึ ราวและหัวเสา 

ท าดว้ยแกว้ไพฑรูย ์สระโบกขรณีเหลา่นัน้ มรัีว้ลอ้ม ๒ ชัน้ คอื (๑) รัว้ทอง (๒) รัว้เงนิ 

รัว้ทองมเีสาท าดว้ยทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ รัว้เงนิมเีสาท าดว้ยเงนิ ราวและ 

หัวเสาท าดว้ยทอง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี 

  พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ในสระโบกขรณีเหลา่นี ้ทางทีด่ ีเราน่า 

จะใหป้ลกูไมด้อกเชน่นี ้คอื อบุล ปทมุ โกมทุ บณุฑรกิ อันผลดิอกไดท้กุฤดกูาลไว ้

เพือ่มอบใหแ้กท่กุ ๆ คน ไมใ่หต้อ้งกลับมอืเปลา่’ จงึรับสัง่ใหป้ลกูไมด้อกเชน่นี ้คอื 

อบุล ปทมุ โกมทุ บณุฑรกิ อันผลดิอกไดท้กุฤดกูาลไว ้เพือ่มอบใหแ้กท่กุ ๆ คน 

ไมใ่หต้อ้งกลับมอืเปลา่ 

  [๒๕๔] ตอ่มา พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ทีข่อบสระโบกขรณี 

เหลา่นี ้ทางทีด่ ีเราน่าจะตัง้เจา้หนา้ทีน่หาปกะประจ าไว ้ใหท้ าหนา้ทีเ่ชือ้เชญิผู ้

มาแลว้ ๆ ใหอ้าบน ้า’ จงึทรงตัง้เจา้หนา้ทีน่หาปกะประจ าไวท้ีข่อบสระโบกขรณีเหลา่นัน้ 

ใหท้ าหนา้ทีเ่ชือ้เชญิผูม้าแลว้ ๆ ใหอ้าบน ้า 

  จากนัน้ ทา้วเธอทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ทีข่อบสระโบกขรณีเหลา่นี ้ทางทีด่ ีเราน่า 

จะจัดสิง่ของใหท้านเชน่นี ้คอื ขา้วส าหรับผูต้อ้งการขา้ว น ้าส าหรับผูต้อ้งการน ้า 

ผา้ส าหรับผูต้อ้งการผา้ ยานส าหรับผูต้อ้งการยาน ทีน่อนส าหรับผูต้อ้งการทีน่อน 

สตรสี าหรับผูต้อ้งการสตร ีเงนิส าหรับผูต้อ้งการเงนิ ทองส าหรับผูต้อ้งการทอง’ 

จงึทรงจัดสิง่ของใหท้านเชน่นีค้อื ขา้วส าหรับผูต้อ้งการขา้ว น ้าส าหรับผูต้อ้งการน ้า 

ผา้ส าหรับผูต้อ้งการผา้ ยานส าหรับผูต้อ้งการยาน ทีน่อนส าหรับผูต้อ้งการทีน่อน 

สตรสี าหรับผูต้อ้งการสตร ีเงนิส าหรับผูต้อ้งการเงนิ ทองส าหรับผูต้อ้งการทองไวท้ี ่

ขอบสระโบกขรณีเหลา่นัน้ 

  [๒๕๕] อานนท ์ครัง้นัน้ พวกพราหมณ์และคหบดถีอืเอาทรัพยส์มบัตเิป็น 

อันมาก เขา้ไปเฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ ไดก้ราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ 

ทรัพยส์มบตัมิากมายนี ้พวกขา้พระพทุธเจา้น ามาถวายเฉพาะใตฝ่้าละอองธลุพีระ 

บาทเทา่นัน้ ขอพระองคท์รงรับไวด้ว้ยเถดิ’ 

  ทา้วเธอตรัสวา่ ‘อยา่เลย ทา่นทัง้หลายน าทรัพยส์มบัตมิากมายนีม้าเพือ่เรา 

ดว้ยพลอีันชอบธรรม สิง่นีจ้งเป็นของพวกทา่น(ตอ่ไป)เถดิ และจงน ากลับไปให ้

มากกวา่นี’้ 

  เมอืงทา้วเธอทรงปฏเิสธ พวกเขาจงึหลกีไปอยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ปรกึษาหารอื 

กันอยา่งนีว้า่ ‘การทีพ่วกเราจะน าทรัพยส์มบัตเิหลา่นีก้ลับคนืไปยังเรอืนของตนอกี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี 

นัน้ไมส่มควร ทางทีด่ ีพวกเราควรชว่ยกันสรา้งพระราชนเิวศนถ์วายพระเจา้มหา 

สทัุสสนะ’ จงึพากันเขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ แลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ 

มหาราชเจา้ พวกขา้พระพทุธเจา้จะชว่ยกันสรา้งพระราชนเิวศนถ์วายใตฝ่้าละอองธลุ ี

พระบาท’ 

  ทา้วเธอทรงรับดว้ยพระอาการดษุณี 

  [๒๕๖] ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบพระราชด ารขิองพระเจา้ 

มหาสทัุสสนะ จงึมเีทวบัญชาเรยีกวสิสกุรรมเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘มาเถดิ สหาย 

วสิสกุรรม เธอจงไปสรา้งพระนเิวศนช์ือ่ธรรมปราสาท ถวายพระเจา้มหาสทัุสสนะ’ 

  วสิสกุรรมเทพบตุรทลูรับเทวบัญชาแลว้ อันตรธานจากภพดาวดงึสไ์ปปรากฏ 

ณ เบือ้งพระพักตรข์องพระเจา้มหาสทัุสสนะ เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออก 

หรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ กราบทลูพระเจา้มหาสทัุสสนะดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ 

จะเนรมติพระราชนเิวศนช์ือ่ธรรมปราสาทถวายพระองค’์ 

  ทา้วเธอทรงรับดว้ยพระอาการดษุณี 

  วสิสกุรรมเทพบตุรไดเ้นรมติพระราชนเิวศนช์ือ่ธรรมปราสาทถวายพระเจา้ 

มหาสทัุสสนะ ดา้นทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกยาว ๑ โยชน ์ดา้นทศิเหนอืและ 

ทศิใตก้วา้งกึง่โยชน ์มฐีานสงูกวา่ ๓ ชัว่บรุุษ กอ่ดว้ยอฐิ ๔ ชนดิ คอื (๑) อฐิทอง 

(๒) อฐิเงนิ (๓) อฐิแกว้ไพฑรูย ์(๔) อฐิแกว้ผลกึ 

  ธรรมปราสาทมเีสา ๘๔,๐๐๐ ตน้ แบง่เป็น ๔ ชนดิ คอื (๑) เสาทอง 

(๒) เสาเงนิ (๓) เสาแกว้ไพฑรูย ์(๔) เสาแกว้ผลกึ ปดูว้ยแผน่กระดาน ๔ ชนดิ คอื 

(๑) กระดานทอง (๒) กระดานเงนิ (๓) กระดานแกว้ไพฑรูย ์(๔) กระดานแกว้ผลกึ 

  ธรรมปราสาทมบีันได ๒๔ บันได แบง่เป็น ๔ ชนดิ คอื (๑) บันไดทอง 

(๒) บันไดเงนิ (๓) บันไดแกว้ไพฑรูย ์(๔) บันไดแกว้ผลกึ บันไดทองมลีกูกรงท าดว้ย 

ทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ บันไดเงนิมลีกูกรงท าดว้ยเงนิ ราวและหัวเสาท าดว้ย 

ทอง บันไดแกว้ไพฑรูยม์ลีกูกรงท าดว้ยแกว้ไพฑรูย ์ราวและหัวเสาท าดว้ยแกว้ผลกึ 

บันไดแกว้ผลกึมลีกูกรงท าดว้ยแกว้ผลกึ ราวและหัวเสาท าดว้ยแกว้ไพฑรูย ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

สวนตาล 

  ธรรมปราสาทมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด แบง่เป็น ๔ ชนดิ คอื (๑) เรอืน 

ยอดทอง (๒) เรอืนยอดเงนิ (๓) เรอืนยอดแกว้ไพฑรูย ์(๔) เรอืนยอดแกว้ผลกึ 

ในเรอืนยอดทองตัง้บัลลังกเ์งนิไว ้ในเรอืนยอดเงนิตัง้บัลลังกท์องไว ้ในเรอืนยอดแกว้ 

ไพฑรูยต์ัง้บัลลังกง์าไว ้ในเรอืนยอดแกว้ผลกึตัง้บลัลังกแ์กว้บษุราคัมไว ้ทีใ่กลป้ระตู 

เรอืนยอดทองตัง้ตน้ตาลเงนิ ซึง่มลี าตน้เป็นเงนิ ใบและผลเป็นทอง ทีใ่กลป้ระต ู

เรอืนยอดเงนิตัง้ตน้ตาลทอง ซึง่มลี าตน้เป็นทอง ใบและผลเป็นเงนิ ทีใ่กลป้ระต ู

เรอืนยอดแกว้ไพฑรูยต์ัง้ตน้ตาลแกว้ผลกึ ซึง่มลี าตน้เป็นแกว้ผลกึ ใบและผลเป็น 

แกว้ไพฑรูย ์ทีป่ระตเูรอืนยอดแกว้ผลกึตัง้ตน้ตาลแกว้ไพฑรูย ์ซึง่มลี าตน้เป็นแกว้ 

ไพฑรูย ์ใบและผลเป็นแกว้ผลกึ 

สวนตาล 

  [๒๕๗] อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราน่าจะให ้

สรา้งสวนตาลทองค าไวท้ีใ่กลป้ระตเูรอืนยอดมหาวยิหูะ๑ ส าหรับน่ังพักผอ่นกลางวนั’  

จงึรับสัง่ใหส้รา้งสวนตาลทองค าไวท้ีใ่กลป้ระตเูรอืนยอดมหาวยิหูะ ส าหรับทรงน่ัง 

พักผอ่นกลางวนั 

  ธรรมปราสาทมรัีว้ลอ้ม ๒ ชัน้ คอื (๑) รัว้ทอง (๒) รัว้เงนิ รัว้ทองมเีสาท า 

ดว้ยทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ รัว้เงนิมเีสาท าดว้ยเงนิ ราวและหัวเสาท าดว้ยทอง 

  [๒๕๘] ธรรมปราสาทมขีา่ยกระดิง่แวดลอ้ม ๒ ชัน้ คอื ขา่ยทองชัน้หนึง่ 

ขา่ยเงนิชัน้หนึง่ ขา่ยทองมกีระดิง่เงนิ ขา่ยเงนิมกีระดิง่ทอง ขา่ยกระดิง่เหลา่นัน้ยาม 

เมือ่ตอ้งลม เกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ อานนท ์ดนตร ี

เครือ่งหา้ ทีบ่คุคลปรับเสยีงดปีระโคมดแีลว้ บรรเลงโดยผูเ้ชีย่วชาญ ยอ่มมเีสยีง 

ไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ ฉันใด ขา่ยกระดิง่เหลา่นัน้ ยามเมือ่ 

ตอ้งลมเกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ ฉันนัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาวยิหูะ เป็นชือ่เรอืนยอดหลังใหญท่ีท่ าดว้ยเงนิ (ท.ีม.อ. ๒๖๐/๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

สระธรรมโบกขรณี 

  สมัยนัน้ ในกรงุกสุาวดรีาชธานมีนัีกเลง นักเลน่ และนักดืม่รอ้งร าท าเพลง 

ตามเสยีงกระดิง่ยามทีต่อ้งลมเหลา่นัน้ ธรรมปราสาททีส่รา้งเสร็จแลว้ มองดไูดย้าก 

เพราะมแีสงสะทอ้นบาดตา อานนท ์ในสารทกาลคอืเดอืนทา้ยฤดฝูน เมือ่อากาศ 

แจม่ใสไรเ้มฆหมอก ดวงอาทติยส์อ่งนภากาศ มองดไูดย้ากเพราะมแีสงสะทอ้นบาดตา 

ฉันใด ธรรมปราสาททีส่รา้งเสร็จแลว้ ก็มองดไูดย้ากเพราะมแีสงสะทอ้นบาดตา 

ฉันนัน้ 

สระธรรมโบกขรณี 

  [๒๕๙] อานนท ์ล าดับนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ทางทีด่ ี

เราน่าจะใหส้รา้งสระชือ่ธรรมโบกขรณีไวเ้บือ้งหนา้ธรรมปราสาท’ จงึรับสัง่ใหส้รา้ง 

สระธรรมโบกขรณีไวเ้บือ้งหนา้ธรรมปราสาท ดา้นทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกยาว 

๑ โยชน ์ดา้นทศิเหนอืและทศิใตก้วา้งกึง่โยชน ์สระธรรมโบกขรณีกอ่ดว้ยอฐิ ๔ ชนดิ 

คอื (๑) อฐิทอง (๒) อฐิเงนิ (๓) อฐิแกว้ไพฑรูย ์(๔) อฐิแกว้ผลกึ 

  สระธรรมโบกขรณีมบีันได ๒๔ บันได แบง่เป็น ๔ ชนดิ คอื (๑) บันไดทอง 

(๒) บันไดเงนิ (๓) บันไดแกว้ไพฑรูย ์(๔) บันไดแกว้ผลกึ บันไดทองมลีกูกรงท า 

ดว้ยทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ บันไดเงนิมลีกูกรงท าดว้ยเงนิ ราวและหัวเสา 

ท าดว้ยทอง บันไดแกว้ไพฑรูยม์ลีกูกรงท าดว้ยแกว้ไพฑรูย ์ราวและหัวเสาท าดว้ย 

แกว้ผลกึ บันไดแกว้ผลกึมลีกูกรงท าดว้ยแกว้ผลกึ ราวและหัวเสาท าดว้ยแกว้ 

ไพฑรูย ์

  สระธรรมโบกขรณีมรัีว้ลอ้ม ๒ ชัน้ คอื (๑) รัว้ทอง (๒) รัว้เงนิ รัว้ทองมเีสาท า 

ดว้ยทอง ราวและหัวเสาท าดว้ยเงนิ รัว้เงนิมเีสาท าดว้ยเงนิ ราวและหัวเสาท าดว้ยทอง 

  สระธรรมโบกขรณีมตีน้ตาลลอ้ม ๗ แถว คอื ตน้ตาลทอง ๑ แถว ตน้ตาลเงนิ 

๑ แถว ตน้ตาลแกว้ไพฑรูย ์๑ แถว ตน้ตาลแกว้ผลกึ ๑ แถว ตน้ตาลแกว้โกเมน 

๑ แถว ตน้ตาลแกว้บษุราคัม ๑ แถว ตน้ตาลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง ๑ แถว 

ตน้ตาลทองมลี าตน้เป็นทอง ใบและผลเป็นเงนิ ตน้ตาลเงนิมลี าตน้เป็นเงนิ ใบและ 

ผลเป็นทอง ตน้ตาลแกว้ไพฑรูยม์ลี าตน้เป็นแกว้ไพฑรูย ์ใบและผลเป็นแกว้ผลกึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ทรงเจรญิฌานสมาบัต ิ

ตน้ตาลแกว้ผลกึมลี าตน้เป็นแกว้ผลกึ ใบและผลเป็นแกว้ไพฑรูย ์ตน้ตาลแกว้ 

โกเมนมลี าตน้เป็นแกว้โกเมน ใบและผลเป็นแกว้บษุราคัม ตน้ตาลแกว้บษุราคัมม ี

ล าตน้เป็นแกว้บษุราคัม ใบและผลเป็นแกว้โกเมน ตน้ตาลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง 

มลี าตน้ท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง ใบและผลท าดว้ยรัตนะทกุอยา่ง 

  แถวตน้ตาลเหลา่นัน้ ยามเมือ่ตอ้งลม เกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนให ้

เคลบิเคลิม้ อานนท ์ดนตรเีครือ่งหา้ ทีบ่คุคลปรับเสยีงดปีระโคมดแีลว้ บรรเลงโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ ยอ่มมเีสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ ฉันใด แถวตน้ตาล 

เหลา่นัน้ ยามเมือ่ตอ้งลม เกดิเสยีงไพเราะ น่ายนิด ีชวนฟังชวนใหเ้คลบิเคลิม้ ฉันนัน้ 

สมัยนัน้ ในกรงุกสุาวดรีาชธาน ีมนัีกเลง นักเลน่ และนักดืม่รอ้งร าท าเพลง ตามเสยีง 

แถวตน้ตาลยามตอ้งลมเหลา่นัน้ 

  เมือ่ธรรมปราสาทและสระธรรมโบกขรณีสรา้งส าเร็จแลว้ พระเจา้มหาสทัุสสนะ 

ไดท้รงเลีย้งสมณพราหมณ์ทัง้หลายใหเ้อบิอิม่ดว้ยสมณบรขิารและพราหมณบรขิาร 

ตามทีต่อ้งการทกุอยา่งแลว้ เสด็จขึน้สูธ่รรมปราสาท 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

ทรงเจรญิฌานสมาบตั ิ

  [๒๖๐] อานนท ์ครัง้นัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงด ารดิังนีว้า่ ‘เหตทุีเ่ราม ี

ฤทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนีใ้นเวลานี้ เป็นผลเป็นวบิากแหง่กรรมอะไรหนอ’ 

ทรงด ารดิังนีว้า่ เหตทุีเ่รามฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนีใ้นเวลานี้ 

เป็นผลเป็นวบิากแหง่กรรม ๓ อยา่ง คอื (๑) การให ้(๒) การขม่ใจ (๓) การส ารวม 

แลว้จงึเสด็จเขา้ไปยังเรอืนยอดมหาวยิหูะ ประทับยนืทีพ่ระทวาร ทรงเปลง่พระอทุานวา่ 

  ‘กามวติกเอย๋ เจา้จงหยดุ จงกลับเพยีงแคน่ีเ้ถดิ 

  พยาบาทวติกเอย๋ เจา้จงหยดุ จงกลับเพยีงแคน่ีเ้ถดิ 

  วหิงิสาเอย๋ เจา้จงหยดุ จงกลับเพยีงแคน่ีเ้ถดิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ทรงเจรญิฌานสมาบัต ิ

  [๒๖๑] อานนท ์จากนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะเสด็จเขา้ไปในเรอืนยอด 

มหาวยิหูะ ประทับน่ังบนบัลลังกท์อง ทรงสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

แลว้ทรงบรรลปุฐมฌานทีม่วีติก๑ วจิาร ปีต ิและสขุเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกและ 

วจิารสงบระงับ ทรงบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ ไมม่วีติกวจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป 

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย ทรงบรรลตุตยิฌาน ทีพ่ระอรยิะ 

สรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัส 

และโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ทรงบรรลจุตตุถฌาน ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์

เพราะอเุบกขาอยู ่

  [๒๖๒] จากนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงออกจากเรอืนยอดมหาวยิหูะเสด็จ 

เขา้ไปยังเรอืนยอดทอง ประทับน่ังบนบัลลังกเ์งนิ ทรงมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ 

... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน๒ ทศิเบือ้งลา่ง๓ ทศิเฉียง๔ แผไ่ป 

ตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ๕ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  ทรงมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  ทรงมมีทุติาจติ ฯลฯ 

  ทรงมอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วติก ในทีน่ีห้มายถงึการยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ หรอืการปักจติลงสูอ่ารมณ์ เป็นองค ์๑ ในองคฌ์าน ๕ มใิช ่

   วติกในค าว่า กามวติก (ความตรกึในทางกาม) พยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท) วหิงิสาวติก 

   (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) (ท.ีส.ีอ. ๙๖/๑๑๒) 

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

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

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

๕ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญช่ัน้รปูาวจรและอรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่กเิลสได ้

   และหมายถงึ ฉันทะ วริยิะ จติตะ และปัญญาอันยิง่ใหญ ่(อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

ทรงมเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืงเป็นตน้ 

 

ทรงมเีมอืงข ึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืงเป็นตน้ 

  [๒๖๓] อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงมเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรงุ 

กสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง ทรงมปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์มธีรรมปราสาทเป็น 

ทีป่ระทับ ทรงมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มเีรอืนยอดมหาวยิหูะเป็นทีป่ระทับ 

ทรงมบีัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์เป็นบัลลังกท์อง บลัลังกเ์งนิ บัลลังกง์า บัลลงักแ์กว้ 

บษุราคัม ลาดดว้ยพรมขนสตัวช์ายยาว ลาดดว้ยสกัหลาด ลาดดว้ยผา้ปักลวดลาย 

ลาดดว้ยหนังกวางอยา่งด ีมพีนักสงู หุม้นวมสแีดงทัง้ ๒ ขา้ง ทรงมชีา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง 

มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญาชา้งตระกลูอโุบสถ 

เป็นชา้งทรง ทรงมมีา้ ๘๔,๐๐๐ มา้ มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ย 

ตาขา่ยทอง มพีญามา้วลาหกเป็นมา้ทรง ทรงมรีาชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ดว้ยหนัง 

ราชสหี ์หุม้ดว้ยหนังเสอืโครง่ หุม้ดว้ยหนังเสอืเหลอืง หุม้ดว้ยผา้กัมพลเหลอืง 

มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มเีวชยันตร์าชรถเป็นรถ 

พระทีน่ั่ง ทรงมแีกว้ ๘๔,๐๐๐ ดวง มมีณีแกว้เป็นชัน้ยอด ทรงมสีตร ี๘๔,๐๐๐ นาง 

มพีระนางสภัุททาเทวเีป็นอัครมเหส ีทรงมคีหบด ี๘๔,๐๐๐ คน มคีหบดแีกว้เป็น 

หัวหนา้ ทรงมกีษัตรยิผ์ูส้วามภิักดิ ์๘๔,๐๐๐ องค ์มปีรณิายกแกว้เป็นหัวหนา้ 

ทรงมโีคนม ๘๔,๐๐๐ ตัวทีพ่รอ้มจะใหน้ ้านม จนสามารถเอาภาชนะรองรับได ้

ทรงมผีา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพลเนือ้ดรีวม 

๘๔,๐๐๐ โกฏ ิทรงมสี ารับพระกระยาหารทีม่คีนน ามาถวายทัง้เชา้และเย็น ๘๔,๐๐๐ 

ส ารับ 

  [๒๖๔] อานนท ์สมัยนัน้ ชา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง มาสูท่ีเ่ฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ 

ทัง้เชา้และเย็น ทา้วเธอทรงด ารดิังนีว้า่ ‘ชา้งของเราทัง้ ๘๔,๐๐๐ ชา้งนีม้าหาเรา 

ทัง้เชา้และเย็น ทางทีด่ ีควรใหช้า้งของเรา ๔๒,๐๐๐ ชา้งมาหาเรา ๑๐๐ ปี ตอ่ครัง้’ 

จงึรับสัง่เรยีกปรณิายกแกว้มาตรัสวา่ “สหายปรณิายกแกว้ ชา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้งนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระนางสภุัททาเทวเีขา้เฝ้า 

มาหาเราทัง้เชา้และเย็น อยา่กระนัน้เลย ควรใหช้า้ง ๔๒,๐๐๐ ชา้งมาหาเรา ๑๐๐ ปี 

ตอ่ครัง้เถดิ’ 

  ปรณิายกแกว้ทลูรับสนองพระบรมราชโองการ 

  ตอ่มา ชา้ง ๔๒,๐๐๐ ชา้ง มาสูท่ีเ่ฝ้าของพระเจา้มหาสทัุสสนะ ๑๐๐ ปี ตอ่ครัง้ 

พระนางสภุทัทาเทวเีขา้เฝ้า 

  [๒๖๕] อานนท ์ครัน้ลว่งไปหลายปีหลายรอ้ยปีหลายพันปี พระนางสภุัททา- 

เทวทีรงด ารดิังนีว้า่ ‘นานแลว้ทีเ่ราไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ ทางทีด่ ีเราควร 

เขา้เฝ้าพระองคอ์กี‘จงึรับสัง่เรยีกพระสนมมาตรัสวา่ “มาเถดิ เธอทัง้หลาย 

จงอาบน ้าสระผม หม่ผา้สเีหลอืง นานแลว้ทีเ่ราไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ เราจะ 

ไปเขา้เฝ้าพระองคอ์กี’ 

  พวกพระสนมทลูรับสนองพระราชเสาวนยีแ์ลว้อาบน ้าสระผม หม่ผา้สเีหลอืง 

เขา้ไปเฝ้าพระนางสภุัททาเทวถีงึทีป่ระทับ 

  ทนัีน้ พระนางสภัุททาเทวรัีบสัง่เรยีกปรณิายกแกว้มาตรัสวา่ ‘พอ่ปรณิายกแกว้ 

ทา่นจงจัดหมูจ่าตรุงคนิเีสนาใหพ้รอ้ม นานแลว้ทีเ่ราไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้มหาสทัุสสนะ 

เราจะไปเขา้เฝ้าพระองคอ์กี’ 

  ปรณิายกแกว้ทลูรับสนองพระราชเสาวนยีแ์ลว้ จัดหมูจ่าตรุงคนิเีสนาไวใ้ห ้

เรยีบรอ้ย กราบทลูพระนางสภุัททาเทวดีังนีว้า่ “ขอเดชะพระเทว ีขา้พระพทุธเจา้จัด 

หมูจ่ตรุงคนิเีสนาพรอ้มแลว้ ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ 

พระเจา้ขา้’ 

  จากนัน้ พระนางสภุัททาเทวพีรอ้มดว้ยหมูจ่ตรุงคนิเีสนาและพระสนม ไดเ้สด็จ 

เขา้ไปยังธรรมปราสาทขึน้สูธ่รรมปราสาทเขา้ไปยังเรอืนยอดมหาวยิหูะ ประทับยนื 

เหนีย่วบานพระทวารเรอืนยอดมหาวยิหูะอยู ่

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระนางสภุัททาเทวเีขา้เฝ้า 

  ล าดับนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงสดับเสยีง จงึทรงด ารดิังนีว้า่ ‘เสยีง 

อะไรหนอ เหมอืนเสยีงของหมูม่หาชน’ จงึเสด็จออกจากเรอืนยอดมหาวยิหูะ 

ทอดพระเนตรเห็นพระนางสภุัททาเทวปีระทับยนืเหนีย่วบานพระทวารอยู ่จงึตรัส 

กับพระนางสภุัททาเทวดีังนีว้า่ ‘เทว ีเธอหยดุอยูท่ีน่ั่นแหละ อยา่เขา้มาเลย’ รับสัง่ 

เรยีกราชบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ ‘พอ่ผูเ้จรญิ มาทางนี ้พอ่จงน าบัลลังกท์องจาก 

เรอืนยอดมหาวยิหูะไปตัง้ในสวนตาลทอง’ 

  ราชบรุษุนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เชญิบัลลังกท์องจากเรอืนยอดมหา- 

วยิหูะไปตัง้ไวใ้นสวนตาลทอง จากนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงส าเร็จสหีไสยาโดย 

พระปรัศวเ์บือ้งขวา ซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท ทรงมสีตสิมัปชญัญะ 

  [๒๖๖] อานนท ์ล าดับนัน้ พระนางสภุัททาเทวทีรงด ารดิังนี้วา่ ‘พระอนิทรยี ์

ของพระเจา้มหาสทัุสสนะผอ่งใสยิง่นัก พระฉววีรรณบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ทา้วเธออยา่ได ้

สวรรคตเลย’ จงึกราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ พระองคท์รงมเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง 

มกีรงุกสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง โปรดทรงพอพระทัยเมอืงเหลา่นี ้โปรดทรง 

เยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์มธีรรมปราสาท 

เป็นทีป่ระทับ โปรดทรงพอพระทัยปราสาทเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารง 

พระชนมเ์ถดิ ทรงทรงมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มเีรอืนยอดมหาวยิหูะเป็นทีป่ระทับ 

โปรดทรงพอพระทัยเรอืนยอดเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ 

ทรงมบีัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์เป็นบัลลังกท์อง บลัลังกเ์งนิ บัลลังกง์า บัลลงักแ์กว้ 

บษุราคัม ลาดดว้ยพรมขนสตัวช์ายยาว ลาดดว้ยสกัหลาด ลาดดว้ยผา้ปักลวดลาย 

ลาดดว้ยหนังกวางอยา่งด ีมพีนักสงู หุม้นวมสแีดงทัง้ ๒ ขา้ง โปรดทรงพอพระทัย 

บัลลังกเ์หลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมชีา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง 

มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญาชา้งตระกลูอโุบสถ 

เป็นชา้งทรง โปรดทรงพอพระทัยชา้งเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารง 

พระชนมเ์ถดิ ทรงมมีา้ ๘๔,๐๐๐ มา้ มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงเกดิความสงัเวช 

ตาขา่ยทอง มพีญามา้วลาหกเป็นมา้ทรง โปรดทรงพอพระทัยมา้เหลา่นี ้โปรดทรง 

เยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมรีาชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ดว้ยหนังราชสหี ์

หุม้ดว้ยหนังเสอืโครง่ หุม้ดว้ยหนังเสอืเหลอืง หุม้ดว้ยผา้กัมพลเหลอืง มเีครือ่ง 

ประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มเีวชยันตร์าชรถเป็นรถพระทีน่ั่ง 

โปรดทรงพอพระทัยราชรถเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงม ี

แกว้ ๘๔,๐๐๐ ดวง มมีณีแกว้เป็นชัน้ยอด โปรดทรงพอพระทัยแกว้เหลา่นี ้โปรดทรง 

เยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมสีตร ี๘๔,๐๐๐ นาง มนีางแกว้เป็นหัวหนา้ 

โปรดทรงพอพระทัยสตรเีหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงม ี

คหบด ี๘๔,๐๐๐ คน มคีหบดแีกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรงพอพระทัยคหบดเีหลา่นี้ 

โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมกีษัตรยิผ์ูส้วามภิักดิ ์๘๔,๐๐๐ องค ์

มปีรณิายกแกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรงพอพระทัยกษัตรยิเ์หลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยใน 

การด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมโีคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ทีพ่รอ้มจะใหน้ ้านมจนสามารถ 

เอาภาชนะรองรับได ้โปรดทรงพอพระทัยโคนมเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารง 

พระชนมเ์ถดิ ทรงมผีา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพลเนือ้ 

ดรีวม ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิโปรดทรงพอพระทัยผา้เหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารง 

พระชนมเ์ถดิ ทรงมสี ารับพระกระยาหารทีม่คีนน ามาถวายทัง้เชา้และเย็น ๘๔,๐๐๐ 

ส ารับ โปรดทรงพอพระทัยส ารับพระกระยาหารเหลา่นี ้โปรดทรงเยือ่ใยในการด ารง 

พระชนมเ์ถดิ’ 

พระเจา้มหาสทุสัสนะทรงเกดิความสงัเวช 

  [๒๖๗] อานนท ์เมือ่พระนางสภุัททาเทว ีกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้มหา 

สทัุสสนะไดต้รัสตอบดังนีว้า่ ‘เทว ีเธอพดูทักทายเราดว้ยสิง่อันน่าปรารถนา น่าใคร ่

น่าพอใจมาชา้นาน แตม่าครัง้สดุทา้ย เธอทักทายเราดว้ยสิง่อันไมน่่าปรารถนา 

ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจเลย’ พระนางสภุัททาเทวทีลูถามวา่ ‘หมอ่มฉันจะกราบทลู 

อยา่งไรเลา่ จงึจะพอพระทัย เพคะ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงเกดิความสงัเวช 

  ทา้วเธอตรัสวา่ 'เทว ีเธอจงทักทายเราอยา่งนีว้า่ 'ขอเดชะ ความพลดัพราก 

ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอืน่จากของรักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ี

พระองคอ์ยา่สวรรคตทัง้ทีท่รงมคีวามอาลัยอยูเ่ลย เพราะการสวรรคตของผูย้ังมคีวาม 

อาลัยเป็นทกุข ์การสวรรคตของผูย้ังมคีวามอาลัยบัณฑติตเิตยีน พระองคท์รงม ี

เมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรงุกสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง โปรดทรงละความ 

พอพระทัยเมอืงเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมปีราสาท 

๘๔,๐๐๐ องค ์มธีรรมปราสาทเป็นทีป่ระทับ โปรดทรงละความพอพระทัยปราสาท 

เหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง 

มเีรอืนยอดมหาวยิหูะเป็นทีป่ระทับ โปรดทรงละความพอพระทัยเรอืนยอดเหลา่นี้ 

โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมบีัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์เป็น 

บัลลังกท์อง บัลลังกเ์งนิ บัลลังกง์า บัลลังกแ์กว้บษุราคัม ลาดดว้ยพรมขนสตัว ์

ชายยาว ลาดดว้ยสกัหลาด ลาดดว้ยผา้ปักลวดลาย ลาดดว้ยหนังกวางอยา่งด ี

มพีนักสงู หุม้นวมสแีดงทัง้ ๒ ขา้ง โปรดทรงละความพอพระทัยในบัลลังกเ์หลา่นี้ 

โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ๘๔,๐๐๐ ชา้ง มเีครือ่ง 

ประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญาชา้งตระกลูอโุบสถเป็นชา้งทรง 

โปรดทรงละความพอพระทัยชา้งเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ 

ทรงมมีา้ ๘๔,๐๐๐ มา้ มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง 

มพีญามา้วลาหกเป็นมา้ทรง โปรดทรงละความพอพระทัยมา้เหลา่นี ้โปรดอยา่ 

ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมรีาชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ดว้ยหนัง 

ราชสหี ์หุม้ดว้ยหนังเสอืโครง่ หุม้ดว้ยหนังเสอืเหลอืง หุม้ดว้ยผา้กัมพลเหลอืง 

มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มเีวชยันตร์าชรถเป็นรถ 

พระทีน่ั่ง โปรดทรงละความพอพระทัยราชรถเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการ 

ด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมแีกว้ ๘๔,๐๐๐ ดวง มมีณีแกว้เป็นชัน้ยอด โปรดทรงละ 

ความพอพระทัยแกว้เหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงม ี

สตร ี๘๔,๐๐๐ นาง มพีระนางสภัุททาเทวเีป็นอัครมเหส ีโปรดทรงละความพอพระทัย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงเกดิความสงัเวช 

สตรเีหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมคีหบด ี๘๔,๐๐๐ คน 

มคีหบดแีกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรงละความพอพระทัยคหบดเีหลา่นี ้โปรดอยา่ทรง 

เยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมกีษัตรยิผ์ูส้วามภิักดิ ์๘๔,๐๐๐ องค ์มปีรณิายก- 

แกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรงละความพอพระทัยกษัตรยิเ์หลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมโีคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ทีพ่รอ้มจะใหน้ ้านมจนสามารถ 

เอาภาชนะรองรับได ้โปรดทรงละความพอพระทัยโคนมเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมผีา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ี

และผา้กัมพลเนือ้ดรีวม ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิโปรดทรงละความพอพระทัยผา้เหลา่นี้ 

โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมสี ารับพระกระยาหารทีม่คีนน ามา 

ถวายทัง้เชา้และเย็น ๘๔,๐๐๐ ส ารับ โปรดทรงละความพอพระทัยส ารับพระกระยาหาร 

เหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ’ 

  [๒๖๘] อานนท ์เมือ่พระเจา้มหาสทัุสสนะตรัสอยา่งนี ้พระนางสภุัททา- 

เทวทีรงพระกันแสงหลั่งพระอัสสชุล ทรงเช็ดพระอสัสชุลแลว้ ไดก้ราบทลูพระเจา้ 

มหาสทัุสสนะดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ ความพลัดพราก ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่น 

เป็นอยา่งอืน่จากของรักของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ีพระองคอ์ยา่สวรรคตทัง้ทีท่รงม ี

อาลัยอยูเ่ลย เพราะการสวรรคตของผูย้ังมคีวามอาลัยเป็นทกุข ์การสวรรคตของผู ้

ยังมคีวามอาลัยบัณฑติตเิตยีน พระองคท์รงมเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรงุ 

กสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง โปรดทรงละความพอพระทัยเมอืงเหลา่นี ้โปรดอยา่ 

ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์มธีรรมปราสาท 

เป็นทีป่ระทับ โปรดทรงละความพอพระทัยปราสาทเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มเีรอืนยอดมหาวยิหูะเป็น 

ทีป่ระทับ โปรดทรงละความพอพระทัยเรอืนยอดเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการ 

ด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมบีลัลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์เป็นบัลลังกท์อง บัลลังกเ์งนิ 

บัลลังกง์า บัลลังกแ์กว้บษุราคัม ลาดดว้ยพรมขนสตัวช์ายยาว ลาดดว้ยสกัหลาด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฏก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระเจา้มหาสทัุสสนะทรงเกดิความสงัเวช 

ลาดดว้ยผา้ปักลวดลาย ลาดดว้ยหนังกวางอยา่งด ีมพีนักสงู หุม้นวมสแีดง 

ทัง้ ๒ ขา้ง โปรดทรงละความพอพระทัยบัลลังกเ์หลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมชีา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง 

คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญาชา้งตระกลูอโุบสถเป็นชา้งทรง โปรดทรงละความ 

พอพระทัยชา้งเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมมีา้ 

๘๔,๐๐๐ มา้ มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญามา้ 

วลาหกเป็นมา้ทรง โปรดทรงละความพอพระทัยมา้เหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมรีาชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ดว้ยหนังราชสหี ์หุม้ดว้ย 

หนังเสอืโครง่ หุม้ดว้ยหนังเสอืเหลอืง หุม้ดว้ยผา้กัมพลเหลอืง มเีครือ่งประดบัทอง 

มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มเีวชยันตร์าชรถเป็นรถพระทีน่ั่ง โปรดทรงละความ 

พอพระทัยราชรถเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมแีกว้ 

๘๔,๐๐๐ ดวง มมีณีแกว้เป็นชัน้ยอด โปรดทรงละความพอพระทัยแกว้เหลา่นี ้

โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมสีตร ี๘๔,๐๐๐ นาง มนีางแกว้ 

เป็นหัวหนา้ โปรดทรงละความพอพระทัยสตรเีหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการ 

ด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมคีหบด ี๘๔,๐๐๐ คน มคีหบดแีกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรง 

ละความพอพระทัยคหบดเีหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ 

ทรงมกีษัตรยิผ์ูส้วามภิักดิ ์๘๔,๐๐๐ องค ์มปีรณิายกแกว้เป็นหัวหนา้ โปรดทรง 

ละความพอพระทัยกษัตรยิเ์หลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ 

ทรงมโีคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ทีพ่รอ้มจะใหน้ ้านมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได ้

โปรดทรงละความพอพระทัยโคนมเหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระ 

ชนมเ์ถดิ ทรงมผีา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพลเนือ้ด ี

รวม ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิโปรดทรงละความพอพระทัยผา้เหลา่นี ้โปรดอยา่ทรงเยือ่ใย 

ในการด ารงพระชนมเ์ถดิ ทรงมสี ารับพระกระยาหารทีม่คีนน ามาถวายทัง้เชา้และเย็น 

๘๔,๐๐๐ ส ารับ โปรดทรงละความพอพระทัยส ารับพระกระยาหารเหลา่นี ้โปรดอยา่ 

ทรงเยือ่ใยในการด ารงพระชนมเ์ถดิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระผูม้พีระภาคทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

 

พระเจา้มหาสทุสัสนะเสด็จสูพ่รหมโลก 

  [๒๖๙] อานนท ์ตอ่จากนัน้ไมน่าน พระเจา้มหาสทัุสสนะก็ไดส้วรรคต ทา้วเธอ 

ทรงมคีวามรูส้กึขณะใกลจ้ะสวรรคตเหมอืนคหบดหีรอืบตุรคหบด ีผูบ้รโิภคโภชนะที ่

ชอบใจและก็ยอ่มเมาในรสอาหาร ฉะนัน้ พระเจา้มหาสทัุสสนะ เมือ่สวรรคตแลว้ 

ไดไ้ปเกดิในสคุตพิรหมโลก 

  อานนท ์พระเจา้มหาสทัุสสนะ ทรงเลน่อยา่งเด็กอยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงด ารง 

ต าแหน่งอปุราช ๘๔,๐๐๐ ปี ทรงครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงด ารงเพศคฤหัสถ ์

ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูใ่นธรรมปราสาท ๘๔,๐๐๐ ปี เพราะทรงเจรญิพรหมวหิาร 

๔ ประการ หลังจากสวรรคตแลว้จงึไปเกดิในพรหมโลก 

พระผูม้พีระภาคทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

  [๒๗๐] อานนท ์เธอคงเห็นอยา่งนีว้า่ ‘พระเจา้มหาสทัุสสนะ ในสมัยนัน้ 

คงจะเป็นคนอืน่แน่’ แตไ่มพ่งึเห็นอยา่งนัน้ เราเป็นพระเจา้มหาสทัุสสนะในสมัยนัน้ 

เรามเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรงุกสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง มปีราสาท 

๘๔,๐๐๐ องค ์มธีรรมปราสาทเป็นทีอ่ยู ่มเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มเีรอืนยอด 

มหาวยิหูะเป็นทีอ่ยู ่มบีัลลงัก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์เป็นบัลลังกท์อง บัลลังกเ์งนิ 

บัลลังกง์า บัลลังกแ์กว้บษุราคัม ลาดดว้ยพรมขนสตัวช์ายยาว ลาดดว้ยสกัหลาด 

ลาดดว้ยผา้ปักลวดลาย ลาดดว้ยหนังกวางอยา่งด ีมพีนักสงู หุม้นวมสแีดง 

ทัง้ ๒ ขา้ง มชีา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ย 

ตาขา่ยทอง มพีญาชา้งตระกลูอโุบสถเป็นชา้งทรง มมีา้ ๘๔,๐๐๐ มา้ มเีครือ่ง 

ประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง มพีญามา้วลาหกเป็นมา้ทรง มรีาชรถ 

๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ดว้ยหนังราชสหี ์หุม้ดว้ยหนังเสอืโครง่ หุม้ดว้ยหนังเสอืเหลอืง 

หุม้ดว้ยผา้กัมพลเหลอืง มเีครือ่งประดับทอง มธีงทอง คลมุดว้ยตาขา่ยทอง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระผูม้พีระภาคทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

มเีวชยันตร์าชรถเป็นรถพระทีน่ั่ง มแีกว้ ๘๔,๐๐๐ ดวง มมีณีแกว้เป็นชัน้ยอด 

มสีตร ี๘๔,๐๐๐ นาง มพีระนางสภัุททาเทวเีป็นอัครมเหส ีมคีหบด ี๘๔,๐๐๐ คน 

มคีหบดแีกว้เป็นหัวหนา้ มกีษัตรยิผ์ูส้วามภิักดิ ์๘๔,๐๐๐ องค ์มปีรณิายกแกว้ 

เป็นหัวหนา้ มโีคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ทีพ่รอ้มจะใหน้ ้านมจนสามารถเอาภาชนะ 

รองรับได ้มผีา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้ายเนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีและผา้กัมพลเนือ้ดรีวม 

๘๔,๐๐๐ โกฏ ิมสี ารับอาหารทีม่คีนน ามาถวายทัง้เชา้และเย็น ๘๔,๐๐๐ ส ารับ 

  [๒๗๑] บรรดาเมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืง ในสมัยนัน้ เราอยูค่รอบครองเมอืง 

เดยีวเทา่นัน้ คอื กรงุกสุาวดรีาชธาน ีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์เราอยูใ่นปราสาท 

หลังเดยีวเทา่นัน้ คอื ธรรมปราสาท เรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง เราอยูใ่นเรอืนยอด 

หลังเดยีวเทา่นัน้ คอื เรอืนยอดมหาวยิหูะ บัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์บัลลังกท์ีเ่รา 

ใชส้อย คอื บัลลังกท์อง บัลลังกเ์งนิ บัลลังกง์า หรอืบัลลังกแ์กว้บษุราคัม บัลลังกใ์ด 

บัลลังกห์นึง่เทา่นัน้ ชา้ง ๘๔,๐๐๐ ชา้ง ชา้งทีเ่ราขีเ่ชอืกเดยีวเทา่นัน้ คอื พญาชา้ง 

ตระกลูอโุบสถ มา้ ๘๔,๐๐๐ มา้ มา้ทีเ่ราขีต่ัวเดยีวเทา่นัน้ คอื พญามา้วลาหก 

ราชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน ราชรถทีเ่ราใชค้ันเดยีวเทา่นัน้ คอื เวชยันตร์าชรถ สตร ี

๘๔,๐๐๐ นาง นางกษัตรยิห์รอืนางแพศยค์นเดยีวเทา่นัน้ทีป่รนนบิัตเิรา ผา้ 

๘๔,๐๐๐ โกฏ ิผา้ทีเ่รานุ่งมเีพยีงคูเ่ดยีวเทา่นัน้ จะเป็นผา้โขมพัสตรเ์นือ้ด ีผา้ฝ้าย 

เนือ้ด ีผา้ไหมเนือ้ด ีหรอืผา้กัมพลเนือ้ดก็ีตาม ส ารับอาหาร ๘๔,๐๐๐ ส ารับ 

ส ารับอาหารทีเ่ราบรโิภคเพยีงส ารับเดยีวเทา่นัน้ คอื ขา้วสกุทะนานหนึง่เป็นอยา่งมาก 

พรอ้มดว้ยกับขา้วพอสมควรแกข่า้วสกุนัน้ 

  [๒๗๒] ดเูถดิ อานนท ์สงัขารเหลา่นัน้ทัง้ปวงลว่งลับดับไป ผันแปรไปแลว้ 

สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนีแ้ล สงัขารทัง้หลายไมย่ั่งยนือยา่งนีแ้ล สงัขารทัง้หลาย 

ไมน่่ายนิดอียา่งนีแ้ล อานนท ์ขอ้นีจ้งึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรจะหลดุ 

พน้ไปจากสงัขารทัง้ปวงโดยแท ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๔. มหาสทัุสสนสตูร] 

พระผูม้พีระภาคทรงสรปุพระธรรมเทศนา 

  อานนท ์เรารูว้า่ การทีเ่ราเป็นพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม 

เป็นใหญใ่นแผน่ดนิ มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ไดรั้บชยัชนะ มรีาชอาณาจักรมั่นคง 

สมบรูณ์ดว้ยรัตนะ ๗ ประการ ไดท้อดทิง้สรรีะไว ้ณ สถานทีน่ีถ้งึ ๖ ครัง้แลว้ 

การทอดทิง้สรรีะครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่๗ อานนท ์เราไมเ่ห็นสถานทีอ่ืน่ใด ในโลกพรอ้ม 

ทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและ 

มนุษย ์ทีต่ถาคตจะทอดทิง้สรรีะเป็นครัง้ที ่๘ เลย” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

พระคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งหนอ 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความสงบแหง่สงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ” 

มหาสทุสัสนสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ทรงพยากรณ์ชาวบา้นนาทกิคามเป็นตน้ 

 

๕. ชนวสภสตูร 

วา่ดว้ยชนวสภยกัษ ์

ทรงพยากรณ์ชาวบา้นนาทกิคามเป็นตน้ 

  [๒๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีต่ าหนักอฐิ ในนาทกิคาม ไดท้รงพยากรณ์ 

เหลา่ชนผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย(อบุาสกอบุาสกิา) ทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ ในแควน้ 

รอบ ๆ คอื แควน้กาส ีแควน้โกศล แควน้วชัช ีแควน้มัลละ แควน้เจต ีแควน้ 

วงัสะ แควน้กรุ ุแควน้ปัญจาละ แควน้มัจฉะ และแควน้สรุเสนะ ในเรือ่งการอบุัต ิ๑วา่ 

“คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐ คน 

ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน ์

เบือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๙๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ 

โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับ 

ดับชพีไปแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ 

มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  [๒๗๔] ชาวบา้นนาทกิคามผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยไดฟั้งขา่ววา่ “พระผูม้ ี

พระภาคไดท้รงพยากรณ์เหลา่ชนผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ 

ในแควน้รอบ ๆ คอื แควน้กาส ีแควน้โกศล แควน้วชัช ีแควน้มัลละ แควน้เจต ี

แควน้วงัสะ แควน้กรุ ุแควน้ปัญจาละ แควน้มัจฉะ และแควน้สรุเสนะ ในเรือ่งการ 

อบุัตวิา่ ‘คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ 

๕๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน ์

เบือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อบุตั ิในทีน่ีห้มายถงึญาณคต ิ(การเกดิขึน้แหง่มรรคญาณ) เพราะมสีังโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ ประการสิน้ไป และ 

   หมายถงึบุญทีใ่หเ้กดิเป็นเทพชัน้ใดชัน้หนึง่ (ท.ีม.อ. ๒๗๓-๒๗๕/๒๔๘, ท.ีม.ฏกีา ๒๗๓-๒๗๕/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ทรงพยากรณ์ชาวบา้นนาทกิคามเป็นตน้ 

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๙๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ 

เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ 

เบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับ 

ดับชพีไปแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ 

มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  เพราะเหตนัุน้แล ชาวบา้นนาทกิคามผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยจงึมใีจยนิด ี

เบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส เพราะไดฟั้งค าพยากรณ์ปัญหาของพระผูม้พีระภาค 

  [๒๗๕] ทา่นพระอานนทไ์ดฟั้งขา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ 

เหลา่ชนผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ ในแควน้รอบ ๆ คอื แควน้ 

กาส ีแควน้โกศล แควน้วชัช ีแควน้มัลละ แควน้เจต ีแควน้วงัสะ แควน้กรุ ุแควน้ 

ปัญจาละ แควน้มัจฉะ และแควน้สรุเสนะ ในเรือ่งการอบุัตวิา่ ‘คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ 

คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย 

ทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

ปรนิพิพานในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๙๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ 

โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  เพราะเหตนัุน้แล ชาวบา้นนาทกิคามผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยจงึมใีจยนิด ีเบกิบานใจ 

เกดิปีตแิละโสมนัส เพราะไดฟั้งค าพยากรณ์ปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ค ากราบทลูเลยีบเคยีงของพระอานนท ์

 

ค ากราบทลูเลยีบเคยีงของพระอานนท ์

  [๒๗๖] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนท ์มคีวามคดิดังนีว้า่ “มชีาวมคธเหลา่นี้ 

จ านวนมากเป็นผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยและเป็นรัตตญัญซูึง่ลว่งลับดับชพีไปแลว้ แต ่

เพราะพระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ชาวอังคะและชาวมคธผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธ 

เลือ่มใสในพระธรรม เลือ่มใสในพระสงฆ ์ผูรั้กษาศลีใหบ้รบิรูณ์ทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ 

เหลา่นัน้ แควน้อังคะและแควน้มคธจงึดปูระหนึง่วา่วา่งจากชาวอังคะและชาวมคธ ผูเ้คย 

บ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ การพยากรณ์คนเหลา่นัน้พงึใหส้ าเร็จประโยชน ์

ได(้คอื)คนจ านวนมากพงึเลือ่มใส จากนัน้จะไปสูส่คุตภิมู ิ

  อนึง่ พระเจา้พมิพสิาร จอมทัพแหง่แควน้มคธ ผูท้รงธรรม ครองราชย ์

โดยธรรม ทรงเกือ้กลูพวกพราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท ทราบวา่ 

ชาวบา้นพากันสรรเสรญิอยูว่า่ ‘พระเจา้แผน่ดนิพระองคนั์น้ ผูท้รงธรรม ครองราชย ์

โดยธรรม ทรงปกครองใหพ้วกเราอยูเ่ป็นสขุ สวรรคตแลว้’ พวกเราอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ในแวน่แควน้ของพระองคผ์ูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม อนึง่ พระเจา้แผน่ดนิ 

พระองคนั์น้ ทรงเลือ่มใสในพระพทุธ เลือ่มใสในพระธรรม เลือ่มใสในพระสงฆ ์

และทรงรักษาศลีใหบ้รบิรูณ์’ และทราบวา่ชาวบา้นพดูกันอยา่งนีว้า่ ‘แมจ้นกระท่ัง 

เวลาจะสวรรคต พระเจา้พมิพสิาร จอมทัพแหง่แควน้มคธก็ยังทรงสรรเสรญิพระผูม้ ี

พระภาคอยูจ่นสวรรคต พระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ทา้วเธอ ผูส้วรรคตไปแลว้ 

การพยากรณ์ทา้วเธอพงึใหส้ าเร็จประโยชนไ์ด ้คอื ชนจ านวนมากพงึเลือ่มใส จากนัน้ 

จะไปสูส่คุตภิมู ิพระผูม้พีระภาคตรัสรูใ้นแควน้มคธ ท าไมพระองคจ์งึไมท่รงพยากรณ์ 

ชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ ในเรือ่งการอบุัตทิีพ่ระองค ์

ไดต้รัสรู ้ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับ 

ดับชพีไปแลว้ในการอบุัต ิพวกชาวมคธจะพงึนอ้ยใจวา่ ‘ไฉน พระผูม้พีระภาคจงึ 

ไมท่รงพยากรณ์ชาวมคธเหลา่นัน้” 

  [๒๗๗] ทา่นพระอานนทป์รารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย พจิารณา 

ถงึเหตนุีอ้ยูใ่นทีส่งัดเพยีงล าพัง พอใกลส้วา่ง จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ค ากราบทลูเลยีบเคยีงของพระอานนท ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดับมาวา่ ‘พระผูม้พีระภาค ไดท้รงพยากรณ์เหลา่ชนผูเ้คย 

บ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ ในแควน้รอบ ๆ คอื แควน้กาส ีแควน้โกศล 

แควน้วชัช ีแควน้มัลละ แควน้เจต ีแควน้วงัสะ แควน้กรุ ุแควน้ปัญจาละ แควน้มัจฉะ 

และแควน้สรุเสนะ ในเรือ่งการอบุัตวิา่ ‘คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ คนโนน้เกดิ ณ ทีโ่นน้ 

ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ 

เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในโลกนัน้ไมห่วน 

กลับมาจากโลกนัน้อกี 

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๙๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ 

โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  เพราะเหตนัุน้แล ชาวบา้นนาทกิคามผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย จงึมใีจยนิด ี

เบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส เพราะไดฟั้งค าพยากรณ์ปัญหาของพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มชีาวมคธเหลา่นีจ้ านวนมากเป็นผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย 

และเป็นรัตตัญญซูึง่ลว่งลบัดับชพีไปแลว้ แตเ่พราะพระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ 

ชาวอังคะและชาวมคธผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธ เลือ่มใสในพระธรรม เลือ่มใสในพระสงฆ ์

ผูรั้กษาศลีใหบ้รบิรูณ์ ทีไ่ดล้ว่งลับดับชพีไปแลว้เหลา่นัน้ แควน้อังคะและแควน้มคธ 

จงึดปูระหนึง่วา่วา่งจากชาวอังคะและชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพี 

ไปแลว้ การพยากรณ์คนเหลา่นัน้ พงึใหส้ าเร็จประโยชนไ์ด ้(คอื) คนจ านวนมากพงึ 

เลือ่มใส จากนัน้จะไปสูส่คุตภิมู ิ

  อนึง่ พระเจา้พมิพสิาร จอมทัพแหง่แควน้มคธ ผูท้รงธรรม ครองราชย ์

โดยธรรม ทรงเกือ้กลูพวกพราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท ทราบวา่ 

ชาวบา้นพากันสรรเสรญิอยูว่า่ ‘พระเจา้แผน่ดนิพระองคนั์น้ ผูท้รงธรรม ครองราชย ์

โดยธรรม ทรงปกครองใหพ้วกเราอยูเ่ป็นสขุ สวรรคตแลว้ พวกเราอยูอ่ยา่งผาสกุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ค ากราบทลูเลยีบเคยีงของพระอานนท ์

ในแวน่แควน้ของพระองคผ์ูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม อนึง่ พระเจา้แผน่ดนิ 

พระองคนั์น้ ทรงเลือ่มใสในพระพทุธ เลือ่มใสในพระธรรม เลือ่มใสในพระสงฆ ์

และทรงรักษาศลีใหบ้รบิรูณ์’ และทราบวา่ชาวบา้นพดูกันอยา่งนีว้า่ ‘แมจ้นกระท่ัง 

เวลาจะสวรรคต พระเจา้พมิพสิาร จอมทัพแหง่แควน้มคธก็ยังทรงสรรเสรญิพระผูม้ ี

พระภาคอยูจ่นสวรรคต’ พระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ทา้วเธอ ผูส้วรรคตไปแลว้ 

การพยากรณ์ทา้วเธอพงึใหส้ าเร็จประโยชนไ์ด ้คอื คนจ านวนมากพงึเลือ่มใส 

จากนัน้จะไปสูส่คุตภิมู ิพระผูม้พีระภาคตรัสรูใ้นแควน้มคธ ท าไมพระองคจ์งึไมท่รง 

พยากรณ์ชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ในเรือ่งการอบุัตทิี ่

พระองคไ์ดต้รัสรู ้ถา้พระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย 

ทีล่ว่งลับดับชพีไปแลว้ในเรือ่งการอบุัต ิพวกชาวมคธจะพงึนอ้ยใจวา่ ‘ไฉน พระผูม้ ี

พระภาคจงึไมท่รงพยากรณ์ชาวมคธเหลา่นัน้” 

  ทา่นพระอานนท ์กราบทลูเลยีบเคยีงปรารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย 

ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุจากอาสนะถวายอภวิาทแลว้ กระท า 

ประทักษิณจากไป 

  [๒๗๘] เมือ่ทา่นพระอานนทจ์ากไปไมน่าน ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาค 

ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไปยังนาทกิคามเพือ่บณิฑบาต 

เมือ่เสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรงลา้งพระบาท 

เสด็จเขา้ไปในต าหนักอฐิ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ทรงตัง้พระทัย 

เพง่พจิารณาเหตกุารณ์ทกุอยา่ง ปรารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย ดว้ยพระ 

ด ารวิา่ “เราจะรูค้ตแิละอภสิมัปรายภพของชาวมคธเหลา่นัน้วา่ ‘ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ 

มคีตเิป็นอยา่งไร และมอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร” แลว้ไดท้รงเห็นชาวมคธผูเ้คย 

บ ารงุพระรัตนตรัยวา่ “ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ มคีตเิป็นอยา่งไร และมอีภสิมัปรายภพเป็น 

อยา่งไร” ครัน้ในเวลาเย็น เสด็จออกจากการหลกีเรน้ ออกจากต าหนักอฐิ ประทับ 

น่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ในรม่เงาพระวหิาร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ชนวสภยักษ์ 

  [๒๗๙] ล าดับนัน้ ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงมพีระอาการอันสงบ สพีระพักตรผ์ดุผอ่งยิง่นัก 

เพราะพระอนิทรยีผ์อ่งใส วนันีพ้ระองคค์งประทับอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ันสงบ 

เป็นแน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตทุีเ่ธอปรารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุ 

พระรัตนตรัย พดูเลยีบเคยีงเฉพาะหนา้เราแลว้ ลกุจากอาสนะจากไป เราเทีย่วไป 

ยังนาทกิคามเพือ่บณิฑบาต เมือ่กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

ลา้งเทา้เขา้ไปยังต าหนักอฐิ น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ตัง้จติเพง่พจิารณาเหตกุารณ์ 

ทกุอยา่งปรารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยดว้ยคดิวา่ ‘เราจะรูค้ตแิละอภ-ิ 

สมัปรายภพของชาวมคธเหลา่นัน้วา่ ‘ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ มคีตเิป็นอยา่งไรและม ี

อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร’ อานนท ์ตถาคตไดเ้ห็นชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัย 

แลว้วา่ ‘ผูเ้จรญิเหลา่นัน้มคีตเิป็นอยา่งไร และมอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร’ 

ชนวสภยกัษ ์

  [๒๘๐] อานนท ์ทันใดนัน้ ยักษ์ทีไ่มป่รากฏตัว เปลง่เสยีงใหไ้ดย้นิวา่ 

‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคช์ือ่ชนวสภะ๑ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองคช์ือ่ 

ชนวสภะ’ อานนท ์ชือ่ชนวสภะนี ้เธอรูจั้ก (หรอื) เคยไดย้นิมากอ่นหรอืไม”่ 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชือ่ชนวสภะนี ้ขา้พระองค ์

ไมรู่จั้ก (และ)ไมเ่คยไดย้นิมากอ่น แตพ่อขา้พระองคไ์ดย้นิชือ่ชนวสภะเทา่นัน้ ขนก็ 

ลกุชชูนั จงึคดิวา่ ‘ผูท้ีไ่ดน้ามวา่ ‘ชนวสภะ’ นีค้งไมใ่ชย่ักษ์ชัน้ต า่เป็นแน่” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชนวสภะ แปลวา่ผูเ้จรญิทีส่ดุในหมูช่น เพราะเป็นผูน้ าประชาชนฟังพระธรรมเทศนาของพระผูม้พีระภาค 

   แลว้บรรลพุระโสดาบัน จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ คน ยักษ์นี ้คอื พระเจา้พมิพสิาร (ท.ีม.อ. ๒๘๐/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

ชนวสภยักษ์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ขณะทีม่เีสยีงดังขึน้ ยักษ์มผีวิพรรณผดุผอ่ง 

ยิง่นัก ปรากฏขึน้ตอ่หนา้เรา ยักษ์นัน้เปลง่เสยีงใหไ้ดย้นิอกีเป็นครัง้ที ่๒ วา่ ‘ขา้แต ่

พระผูม้พีระภาค ขา้พระองคค์อืพมิพสิาร ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองคค์อืพมิพสิาร 

ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่๗ ทีข่า้พระองคเ์ขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับทา้วเวสวัณมหาราช 

จตุจิากสวรรคช์ัน้จาตมุหาราชนีแ้ลว้ สามารถไปเกดิเป็นพระราชาในโลกมนุษย ์

    ขา้พระองคจ์ตุจิากเทวโลก ๗ ครัง้ 

   จากมนุษยโลก ๗ ครัง้ 

   รวมเวลาทอ่งเทีย่วอยู ่๑๔ ครัง้ 

   รูจั้กภพทีเ่คยอยูอ่าศัยในกาลกอ่น 

  [๒๘๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มม่ทีางตกต า่ ทราบดถีงึความไม่ 

ตกต า่มาชา้นาน ขา้พระองคต์ัง้ความปรารถนาไวเ้พือ่เป็นพระสกทาคามี๑” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “การทีช่นวสภยักษ์ประกาศวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มม่ทีางตกต า่ ทราบดถีงึความไมต่กต า่มาชา้นาน’ และประกาศวา่ 

‘ตัง้ความปรารถนาไวเ้พือ่เป็นพระสกทาคามเีชน่นี ้น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ก็อะไรเลา่ทีเ่ป็นเหตทุ าใหช้นวสภยักษ์ทราบดวีา่ จะบรรลคุณุวเิศษอันยิง่ใหญเ่ห็น 

ปานนีไ้ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ชนวสภยักษ์ประกาศวา่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค 

ขา้พระองคม์ไิดเ้วน้จากค าสอนของพระองคเ์ลย ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองคม์ไิดเ้วน้ 

จากค าสอนของพระองคเ์ลย นับตัง้แตว่นัทีข่า้พระองคเ์ลือ่มใสพระผูม้พีระภาค 

อยา่งมากเป็นตน้มา ขา้พระองคไ์มม่ทีางตกต า่ ทราบดถีงึความไมต่กต า่มาชา้นาน 

และตัง้ความปรารถนาไวเ้พือ่เป็นพระสกทาคาม ีดังจะกราบทลูใหท้รงทราบ ขา้พระองค ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ต ัง้ความปรารถนาไวเ้พือ่เป็นพระสกทาคาม ีในทีน่ีห้มายถงึเริม่บ าเพ็ญวปัิสสนา อยูด่ว้ยความอตุสาหะ 

   อย่างนีว้า่ ‘เราจักรูแ้จง้ในวันนี ้เราจักรูแ้จง้ในวันนีท้เีดยีว’ (ท.ีม.อ. ๒๘๑/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เทวสภา 

ไดรั้บบัญชาจากทา้วเวสวัณมหาราช ใหไ้ปเฝ้าทา้ววริฬุหกมหาราชดว้ยธรุะอยา่งหนึง่  

ระหวา่งทางไดพ้บพระผูม้พีระภาคซึง่ก าลังเสด็จเขา้ไปยังต าหนักอฐิ ประทับอยู ่

ทรงตัง้พระทัยเพง่พจิารณาเหตกุารณ์ทกุอยา่ง ปรารภชาวมคธผูเ้คยบ ารงุพระ 

รัตนตรัยดว้ยทรงพระด ารวิา่ ‘เราจะรูค้ตแิละอภสิมัปรายภพของชาวมคธเหลา่นัน้วา่ 

‘ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ มคีตเิป็นอยา่งไรและมอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร’ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ทีข่า้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรท์า้วเวสวัณ 

มหาราชผูก้ลา่วอยูใ่นบรษัิทนัน้วา่ ‘ชาวมคธผูเ้จรญิเหลา่นัน้ มคีตเิป็นอยา่งไรและ 

มอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร’ ขา้พระองคจ์งึมคีวามคดิดังนีว้า่ ‘เราจักเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาค และจักกราบทลูเรือ่งนีใ้หท้รงทราบ’ เหต ุ๒ ประการนีแ้ล ทีท่ าใหข้า้พระองค ์

ไดม้าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

เทวสภา 

  [๒๘๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หลายวนัมาแลว้ ในคนืเพ็ญวนัอโุบสถ 

๑๕ ค า่ อันเป็นวนัเขา้พรรษา พวกเทพชัน้ดาวดงึสทั์ง้ส ิน้น่ังประชมุกันในสธุมัมา- 

เทวสภา มเีทพบรษัิทมากมายน่ังอยูโ่ดยรอบ ทา้วจาตมุหาราชประทับอยูใ่นทศิ 

ทัง้ ๔ คอื 

   ๑. ทศิตะวนัออกมทีา้วธตรฐมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ป 

       ทางทศิตะวนัตก มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๒. ทศิใตม้ทีา้ววริฬุหกมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ 

       เหนอื มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๓. ทศิตะวนัตกมทีา้ววริปัูกษ์มหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ป 

       ทางทศิตะวนัออก มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๔. ทศิเหนอืมทีา้วเวสวัณมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ปทาง 

       ทศิใต ้มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เทวสภา 

  เมือ่ครัง้ทีพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสทั์ง้ส ิน้น่ังประชมุกันในสธุัมมาเทวสภา มเีทพบรษัิท 

มากมายน่ังอยูโ่ดยรอบ มทีา้วจาตมุหาราชประทับอยูใ่นทศิทัง้ ๔ นีเ้ป็นธรรมเนยีม 

ในการน่ังของทา้วจาตมุหาราช ขา้งหลังถัดออกมาเป็นทีน่ั่งของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

  เทพเหลา่นัน้ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคแลว้ เดีย๋วนีเ้กดิในสวรรค ์

ชัน้ดาวดงึส ์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ นัยวา่ ดว้ยเหตนัุน้ พวกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสจ์งึมใีจยนิด ีเบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส กลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

หมูเ่ทพเจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง๑’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบความเลือ่มใสของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

ทรงอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีว้า่ 

    ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

   มพีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม 

   เมือ่เห็นเทพเหลา่ใหม ่ผูม้วีรรณะและยศ 

   ผูเ้คยประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสคุต ซึง่มา ณ ทีน่ี(้ดว้ย) 

   ก็พากันบันเทงิใจนัก 

    เทพเหลา่นัน้เป็นสาวก 

   ของพระผูม้พีระปัญญากวา้งขวางดจุแผน่ดนิ๒ 

   ทัง้หมดเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ 

   รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ในทีน่ี้ 

   ดว้ยวรรณะ ยศ และอาย ุ

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมูเ่ทพเจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง หมายความวา่ในสมัยทีค่นท าความดมีาก เทวโลกทัง้ ๖ ชัน้ 

   จะเต็มบรบิูรณ์ อบายจะวา่ง แตใ่นสมัยทีค่นท าความชัว่มาก อบายจะเต็มบรบิรูณ์ เทวโลกจะวา่ง (ท.ีม.อ. 

   ๒๙๔/๒๖๒-๒๖๓) 

๒ พระผูม้พีระปญัญากวา้งขวางดจุแผน่ดนิ ในทีน่ีห้มายถงึพระพทุธเจา้ (ข.ุป. (แปล) ๓๑/๖/๕๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เทวสภา 

    พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์พีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ครัน้เห็นเหตนุีแ้ลว้พากันเพลดิเพลนิ 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นัยวา่ เพราะเหตนัุน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสจ์งึมใีจยนิด ี

เบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส สดุจะประมาณได ้กลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลาย หมูเ่ทพ 

เจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล แมท้า้วจาตมุหาราชไดรั้บค าบอกเลา่เรือ่งที ่

เป็นเหตใุหพ้วกเทพชัน้ดาวดงึสต์อ้งมาน่ังประชมุคดิพจิารณากันในสธุัมมาเทวสภาแลว้ 

ก็ยังด าเนนิการในเรือ่งนัน้อยู ่ทัง้ไดรั้บค าแนะน าทีพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสต์ามพร า่สอน 

เฉพาะแลว้ ก็ทรงด าเนนิการในเรือ่งนัน้อยู ่และตา่งยังคงประทับยนือยู ่ณ ทีป่ระทับ 

ของตน ๆ ไมย่อมจากไป 

    ทา้วจาตมุหาราชเหลา่นัน้ 

   ไดรั้บค าบอกแลว้ ทัง้ไดรั้บค าแนะน าแลว้ 

   จงึมพีระทัยผอ่งใส ประทับยนืสงบอยู ่

   ณ ทีป่ระทับของตน ๆ 

  [๒๘๓] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล ไดเ้กดิแสงสวา่งเจดิจา้ขึน้ทาง 

ทศิเหนอื ปรากฏโอภาส เกนิเทวานุภาพของเทพทัง้หลาย ทนัีน้ ทา้วสกักะจอมเทพ 

รับสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย มนีมิติทีส่งัเกตได ้

(คอื) แสงสวา่งเกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้ พระพรหมก็จะปรากฏองคข์ึน้ เพราะ 

การทีแ่สงสวา่งเกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้นี ้จัดเป็นบพุนมิติแหง่การปรากฏของ 

พระพรหม’ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เรือ่งสนัุงกมุารพรหม 

    เมือ่มนีมิติทีส่งัเกตได ้

   พระพรหมก็จะปรากฏองคข์ึน้ 

   เพราะโอภาสอันเจดิจา้ยิง่ 

   เป็นนมิติแหง่พระพรหม 

เร ือ่งสนงักมุารพรหม 

  [๒๘๔] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ล าดับนัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสน่ั์งบนทีน่ั่ง 

ของตน ๆ กลา่ววา่ ‘พวกเราจักรูโ้อภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏแลว้จงึจะไป’ 

แมท้า้วจาตมุหาราชประทับบนทีป่ระทับของตน ๆ ก็กลา่ววา่ ‘พวกเราจักรู ้

โอภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏแลว้จงึจะไป’ พวกเทพชัน้ดาวดงึสส์ดับเรือ่งนีแ้ลว้ 

น่ังสงบอยูม่คีวามคดิตรงกนัวา่ ‘พวกเราจักรูโ้อภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏ 

แลว้จงึจะไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์

พระองคท์รงเนรมติอตัภาพใหห้ยาบปรากฏขึน้ เพราะรปูรา่งปกตขิองพรหมไมอ่าจ 

ปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพชัน้ดาวดงึสไ์ด ้เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วก 

เทพชัน้ดาวดงึส ์พระองคก็์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ รา่งกายทีเ่ป็น 

ทองค า ยอ่มงดงามเกนิรา่งกายมนุษย ์ฉันใด เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วก 

เทพชัน้ดาวดงึส ์พระองคก็์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์ในเทพบรษัิทนัน้ 

เทพบางองคไ์มไ่หว ้ไมต่อ้นรับ ไมเ่ชญิดว้ยอาสนะ ทัง้หมดพากันน่ังขดัสมาธ ิ

ประนมมอืนิง่อยูด่ว้ยด ารวิา่ ‘บัดนี ้สนังกมุารพรหมจะประทับน่ังบนบัลลังกข์องเทพ 

ทีพ่ระองคป์รารถนา’ 

  สนังกมุารพรหมประทับน่ังบนบัลลังคข์องเทพองคใ์ด เทพองคนั์น้ไดค้วามยนิด ี

อยา่งยิง่ ไดโ้สมนัสอยา่งยิง่ กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้เพิง่จะครองราชย ์

ทรงไดค้วามยนิดอียา่งยิง่ ไดค้วามโสมนัสอยา่งยิง่ ฉันใด สนังกมุารพรหมประทับ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เสยีงของสนังกมุารพรหม 

น่ังบนบัลลังกข์องเทพองคใ์ด เทพองคนั์น้ก็ไดค้วามยนิดอียา่งยิง่ ไดค้วามโสมนัส 

อยา่งยิง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน จากนัน้ สนังกมุารพรหมทรงเนรมติอัตภาพใหห้ยาบ 

เป็นรปูรา่งกมุารเชน่กับปัญจสขิเทพบตุร ปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์แลว้เหาะ 

ขึน้อากาศน่ังขดัสมาธใินอากาศบนทีว่า่งกลางอากาศ เหมอืนบรุษุมกี าลังน่ังขดัสมาธ ิ

บนบัลลังกท์ีป่ลูาดไวด้แีลว้ หรอืบนพืน้ทีร่าบเรยีบเสมอกันฉะนัน้ ทรงทราบความ 

เลือ่มใสของพวกเทพชัน้ดาวดงึสแ์ลว้ จงึทรงอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีว้า่ 

    ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

   มพีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม 

   เมือ่เห็นเทพเหลา่ใหม ่ผูม้วีรรณะและมยีศ 

   ผูเ้คยประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสคุต ซึง่มา ณ ทีน่ี(้ดว้ย) 

   ก็พากันบันเทงิใจนัก 

    เทพเหลา่นัน้เป็นสาวก 

   ของพระผูม้พีระปัญญากวา้งขวางดจุแผน่ดนิ 

   ทัง้หมดเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ 

   รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ในทีน่ี้ 

   ดว้ยวรรณะ ยศ และอาย ุ

    พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์พีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ครัน้เห็นเหตนุีแ้ลว้ พากันเพลดิเพลนิ 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม’ 

เสยีงของสนงักมุารพรหม 

  [๒๘๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนี ้ขณะที่ 

สนังกมุารพรหมตรัสเนือ้ความนีม้เีสยีงประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ คอื (๑) แจม่ใส 

(๒) ชดัเจน (๓) นุ่มนวล (๔) ชวนฟัง (๕) กลมกลอ่ม (๖) ไมพ่รา่ (๗) ลกึซึง้ (๘) กังวาน 

สนังกมุารพรหมเปลง่เสยีงใหรู้ก้ันเฉพาะในบรษัิทเทา่นัน้ เสยีงของสนังกมุารพรหมนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

เสยีงของสนังกมุารพรหม 

ไมไ่ดด้ังออกไปภายนอกบรษัิท ผูม้เีสยีงประกอบดว้ยองค ์๘ ประการเชน่นีเ้รยีกวา่ 

‘มเีสยีงเหมอืนเสยีงพรหม’  

  ครัง้นัน้ สนังกมุารพรหมเนรมติอัตภาพเป็นรปูเนรมติ ๓๓ องค ์ประทับน่ัง 

บนบัลลังกข์องพวกเทพชัน้ดาวดงึสท์กุบัลลังก ์รับสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึสม์า 

ตรัสวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ก็พระผูม้พีระภาค 

พระองคน์ี ้ทรงปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเพยีงไร 

เหลา่ชนผูเ้จรญิผูถ้งึพระพุทธเป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ รักษาศลีใหบ้รบิรูณ์ หลังจากตายไป บางพวกถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

พวกเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีบางพวกถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้นมิมานรด ี

บางพวกถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดสุติ บางพวกถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

พวกเทพชัน้ยามา บางพวกถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์บางพวก 

ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้จาตมุหาราช พวกทีย่ังกายใหบ้รบิรูณ์ซึง่ต า่ 

กวา่เขาทัง้หลาย ยอ่มไปเพิม่จ านวนหมูเ่ทพคนธรรพ’์ 

  [๒๘๖] สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนี ้ขณะทีส่นังกมุารพรหมตรัสเนือ้ 

ความนีม้เีสยีงดัง พวกเทพเขา้ใจเสยีงของสนังกมุารพรหมวา่ ‘ผูท้ีน่ั่งบนบัลลังกข์อง 

เรากับผูพ้ดูเป็นคนเดยีวกนั 

  (พระโบราณาจารยก์ลา่ววา่) 

    เมือ่สนังกมุารพรหมผูเ้ดยีวกลา่ว 

   รปูเนรมติทกุรปูก็กลา่ว 

   เมือ่สนังกมุารพรหมนิง่ 

   รปูเนรมติทกุรปูก็นิง่ 

   พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์พีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

การเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ 

    ส าคัญสนังกมุารพรหมวา่ 

    ‘ผูท้ีน่ั่งบนบัลลังกข์องเรากับผูพ้ดูเป็นคนเดยีวกัน’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล สนังกมุารพรหมกลบัคนืตนเป็นผูเ้ดยีว 

ประทับน่ังขดัสมาธบินบัลลังกข์องทา้วสกักะจอมเทพ รับสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

มาตรัสวา่ 

การเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ 

  [๒๘๗] ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงบัญญัต ิ

อทิธบิาท ๔ ประการนี ้แมท้ีท่รงบัญญัตไิวอ้ยา่งด ีก็เพยีงเพือ่เพิม่พนูความส าเร็จ 

เพือ่ใหช้ านาญในเรือ่งความส าเร็จ เพือ่พลกิแพลงใหเ้กดิความส าเร็จ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาท คอืฉันทสมาธปิธานสงัขาร๑ (สมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ 

       และความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาท คอืวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากวริยิะ 

       และความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาท คอืจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากจติตะ 

       และความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาท คอืวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจาก 

       วมิังสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์๒ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปธานสงัขาร ไดแ้กส่ังขารซึง่เป็นประธาน เป็นชือ่หนึง่ของสัมมัปปธานทีใ่หส้ าเร็จกจิ ๔ ประการ คอื 

   (๑) สังวรปธาน (๒) ปหานปธาน (๓) ภาวนาปธาน (๔) อนุรักขนาปธาน (ท.ีม.อ. ๒๘๗/๒๕๒-๒๕๓) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๕๗-๑๖๓/๔๐๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

วธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการ 

  พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ทรงบัญญัตอิทิธบิาท ๔ ประการนีแ้ล เพือ่เพิม่พนูความส าเร็จ เพือ่ใหช้ านาญ 

ในเรือ่งความส าเร็จ เพือ่พลกิแพลงใหเ้กดิความส าเร็จ 

  ทา่นผูเ้จรญิ ในอดตีกาลไดม้สีมณะหรอืพราหมณ์พวกหนึง่ไดอ้ทิธวิธิญาณ 

หลายอยา่ง เพราะเจรญิ เพราะเพิม่พนูอทิธบิาท ๔ ประการนี ้ในอนาคตกาลจักม ี

สมณะหรอืพราหมณ์พวกหนึง่ไดอ้ทิธวิธิญาณหลายอยา่ง เพราะเจรญิ เพราะเพิม่ 

พนูอทิธบิาท ๔ ประการนี ้ในปัจจบุันก็มสีมณะหรอืพราหมณ์พวกหนึง่ไดอ้ทิธ-ิ 

วธิญาณหลายอยา่ง เพราะเจรญิ เพราะเพิม่พนูอทิธบิาท ๔ ประการนี ้พวกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิไมเ่ห็นฤทธิแ์ละอานุภาพเชน่นีข้องเราหรอื’ 

  พวกเทพชัน้ดาวดงึสก์ราบทลูวา่ ‘เห็น พระเจา้ขา้’ 

  สนังกมุารพรหมตรัสวา่ ‘เรามฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี้ 

ก็เพราะเจรญิ เพราะเพิม่พนูอทิธบิาท ๔ ประการนีเ้หมอืนกัน’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนีแ้ลว้ จงึรับสัง่เรยีก 

พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ 

วธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการ 

  [๒๘๘] ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงรูว้ธิกีารบรรล ุ

โอกาส๑ (ชอ่งวา่ง) ๓ ประการ ก็เพยีงเพือ่ใหถ้งึความสขุ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอกาส ในทีน่ีห้มายถงึภาวะทีป่ลอดจากกเิลสตา่ง ๆ ไดแ้ก ่รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ สัญญาเวทยตินโิรธ ๑ 

   และอรหัตตมรรค แต่ละภาวะก็ปลอดจากกเิลสตา่งกัน เชน่ ปฐมฌานปลอดจากนวิรณ์ ๕ จตตุถฌาน 

   ปลอดจากสขุและทกุข ์วธิกีารบรรลโุอกาสที ่๑ หมายถงึการบรรลุปฐมฌาน วธิกีารบรรลโุอกาสที ่๒ 

   หมายถงึการบรรลจุตตุถฌาน วธิกีารบรรลโุอกาสที ่๓ หมายถงึการบรรลอุรหัตตมรรค (ท.ีม.อ. ๒๘๘/ 

   ๒๕๕, องฺ.นวก.ฏกีา. ๓/๓๗/๓๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

วธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการ 

  วธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีย้ังเกีย่วขอ้งดว้ยกาม เกีย่วขอ้งดว้ยอกศุล- 

       ธรรมอยู ่ตอ่มาเขาฟังธรรมของพระอรยิะ มนสกิารโดย 

       แยบคาย๑ ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม เขาอาศัยการฟังธรรม 

       ของพระอรยิะ อาศัยการมนสกิารโดยแยบคาย อาศัยการปฏบิัต ิ

       ธรรมสมควรแกธ่รรม ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยกาม ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

       อกศุลธรรม สขุยอ่มเกดิขึน้ โสมนัสยิง่กวา่สขุยอ่มเกดิขึน้ 

       แกเ่ขาผูไ้มเ่กีย่วขอ้งดว้ยกาม ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยอกศุลธรรม 

       ทา่นผูเ้จรญิ ความปราโมทย ์เกดิจากความเบกิบานใจ แมฉั้นใด 

       สขุยอ่มเกดิขึน้ โสมนัสยิง่กวา่สขุยอ่มเกดิขึน้ (จากความบันเทงิใจ) 

       แกเ่ขาผูไ้มเ่กีย่วขอ้งดว้ยกาม ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยอกศุลธรรมอยู ่

       ฉันนัน้ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงรูว้ธิกีารบรรลโุอกาสที ่๑ นี ้

       เพือ่ใหถ้งึความสขุ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีม้กีายสงัขาร๒อยา่งหยาบยังไมส่งบระงับ 

       มวีจสีงัขาร๓อยา่งหยาบยังไมส่งบระงับ มจีติตสงัขาร๔อยา่ง 

       หยาบยังไมส่งบระงับ ตอ่มา เขาฟังธรรมของพระอรยิะ 

       มนสกิารโดยแยบคาย ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม เขาอาศัย 

       การฟังธรรมของพระอรยิะ อาศัยการมนสกิารโดยแยบคาย 

       อาศัยการปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม กายสงัขารอยา่งหยาบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มนสกิารโดยแยบคาย หมายถงึการคดิถกูวธิ ี(อปุายมนสกิาร) และการคดิถกูทาง (ปถมนสกิาร) (ท.ีม.อ. 

   ๒๘๘/๒๕๔) 

๒ กายสงัขาร แปลวา่สภาพปรงุแตง่กาย คอื ลมหายใจเขา้-ออก (ท.ีม.อ. ๒๘๘/๒๕๕, ท.ีม.ฏกีา ๒/๒๘๘/ 

   ๒๖๔) 

๓ วจสีงัขาร แปลว่าสภาพปรงุแต่งวาจา คอื วติก วจิาร (ท.ีม.อ. ๒๘๘/๒๕๕, ท.ีม.ฏกีา ๒/๒๘๘/๒๖๔) 

๔ จติตสงัขาร แปลว่าสภาพปรงุแตง่จติ คอื เวทนา สัญญา (ท.ีม.อ. ๒๘๘/๒๕๕, ท.ีม.ฏกีา ๒/๒๘๘/๒๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

วธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการ 

       ยอ่มสงบระงับ วจสีงัขารอยา่งหยาบยอ่มสงบระงับ จติตสงัขาร 

       อยา่งหยาบยอ่มสงบระงับ เพราะกายสงัขารอยา่งหยาบสงบ 

       ระงับ วจสีงัขารอยา่งหยาบยอ่มสงบระงับ จติตสงัขารอยา่ง 

       หยาบยอ่มสงบระงับ สขุยอ่มเกดิขึน้ โสมนัสยิง่กวา่สขุยอ่ม 

       เกดิขึน้แกเ่ขา ทา่นผูเ้จรญิ ความปราโมทยเ์กดิจากความ 

       เบกิบานใจ แมฉั้นใด ทา่นผูเ้จรญิ เพราะกายสงัขารอยา่งหยาบ 

       สงบระงับ เพราะวจสีงัขารอยา่งหยาบสงบระงับ เพราะจติต- 

       สงัขารอยา่งหยาบสงบระงับ สขุยอ่มเกดิขึน้ โสมนัสยิง่กวา่สขุ 

       ยอ่มเกดิขึน้ ฉันนัน้ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระ 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงรูว้ธิกีารบรรลโุอกาส 

       ที ่๒ นี ้เพือ่ใหถ้งึความสขุ 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นกศุล’ 

       ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นอกศุล’ ไมรู่ช้ดัตามความ 

       เป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่มโีทษ’ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

       ‘นีเ้ป็นสิง่ไมม่โีทษ’ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ 

       ควรเสพ’ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ไมค่วรเสพ’ 

       ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่เลว’ ไมรู่ช้ดัตามความ 

       เป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ประณีต’ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

       ‘นีเ้ป็นสิง่ด า ส ิง่ขาว และสิง่มสีว่นเปรยีบ๑’ ตอ่มาเขาฟังธรรม 

       ของพระอรยิะ มนสกิารโดยแยบคาย ปฏบิัตธิรรมสมควรแก ่

       ธรรม เขาอาศัยการฟังธรรมของพระอรยิะ อาศัยการมนสกิาร 

       โดยแยบคาย อาศัยการปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ยอ่ม 

       รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นกศุล’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็น 

       จรงิวา่ ‘นีเ้ป็นอกศุล’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ 

       มโีทษ’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ไมม่โีทษ’ ยอ่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สิง่มสีว่นเปรยีบ ในทีน่ีห้มายถงึสิง่ทัง้หลาย ยกเวน้นพิพานเรยีกวา่ สิง่มสีว่นเปรยีบ (ท.ีม.อ. ๒๘๘/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

       รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ควรเสพ’ ยอ่มรูช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ไมค่วรเสพ’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็น 

       จรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่เลว’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ 

       ประณีต’ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นสิง่ด า ส ิง่ขาว 

       และสิง่มสีว่นเปรยีบ’ เมือ่เขารูเ้ห็นอยา่งนี ้ยอ่มละอวชิชาได ้

       วชิชายอ่มเกดิขึน้ เพราะอวชิชาดับลง เพราะวชิชาเกดิขึน้ สขุ 

       ยอ่มเกดิขึน้ โสมนัสยิง่กวา่สขุยอ่มเกดิขึน้ ทา่นผูเ้จรญิ ความ 

       ปราโมทยเ์กดิจากความเบกิบานใจ แมฉั้นใด เพราะอวชิชาดับลง 

       เพราะวชิชาเกดิขึน้ สขุยอ่มเกดิขึน้ โสมนัส ยิง่กวา่สขุยอ่มเกดิขึน้ 

       ฉันนัน้เหมอืนกัน พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระ 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงรูว้ธิกีารบรรลโุอกาส 

       ที ่๓ นี ้เพือ่ใหถ้งึความสขุ 

  ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธ- 

เจา้พระองคนั์น้ ทรงรูว้ธิกีารบรรลโุอกาส ๓ ประการนีแ้ล เพือ่ใหถ้งึความสขุ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนีแ้ลว้ จงึตรัสตอ่ไปวา่ 

สตปิฏัฐาน ๔ ประการ 

  [๒๘๙] ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระผูม้ ี

พระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงบญัญัต ิ

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้แมท้ีท่รงบัญญัตไิวอ้ยา่งด ีก็เพยีงเพือ่ใหบ้รรลกุศุลธรรม 

  สตปัิฏฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ภกิษุนัน้เมือ่พจิารณา 

       เห็นกายในกายภายในอยู ่ยอ่มตัง้จติมั่นโดยชอบ ยอ่มผอ่งใส 

       โดยชอบในกายานุปัสสนานัน้ ภกิษุนัน้ตัง้จติมั่นโดยชอบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

       ผอ่งใสโดยชอบในกายานุปัสสนานัน้แลว้ ก็ยอ่มบังเกดิมญีาณ- 

       ทัสสนะ๑ในกายอืน่ภายนอก 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ภกิษุ 

       นัน้เมือ่พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่ยอ่มตัง้ 

       จติมั่นโดยชอบ ยอ่มผอ่งใสโดยชอบในเวทนานุปัสสนานัน้ ภกิษุ 

       นัน้ตัง้จติมั่นโดยชอบ ผอ่งใสโดยชอบในเวทนานุปัสสนานัน้แลว้ 

       ก็ยอ่มบังเกดิมญีาณทัสสนะในเวทนาอืน่ภายนอก 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติภายในอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ภกิษุนัน้เมือ่พจิารณา 

       เห็นจติในจติภายในอยู ่ยอ่มตัง้จติมั่นโดยชอบ ยอ่มผอ่งใสโดย 

       ชอบในจติตานุปัสสนานัน้ ภกิษุนัน้ตัง้จติมั่นโดยชอบ ผอ่งใส 

       โดยชอบในจติตานุปัสสนานัน้แลว้ก็ยอ่มบังเกดิมญีาณทัสสนะ 

       ในจติอืน่ภายนอก 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ภกิษุ 

       นัน้เมือ่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่ยอ่มตัง้ 

       จติมั่นโดยชอบ ยอ่มผอ่งใสโดยชอบในธัมมานุปัสสนานัน้ ภกิษุ 

       นัน้ตัง้จติมั่นโดยชอบ ผอ่งใสโดยชอบในธัมมานุปัสสนานัน้แลว้ 

       ก็ยอ่มบังเกดิมญีาณทัสสนะในธรรมอืน่ภายนอก 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึความรูแ้ละความเห็นตามความเป็นจรงิ อาจเรยีกวา่ มรรคญาณ ผลญาณ 

   สัพพัญญตุญาณ ปัจจเวกขณญาณ หรอืวปัิสสนาญาณ ก็ได ้(ท.ีส.ีอ. ๒๓๔/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงบัญญัตสิตปัิฏฐาน ๔ ประการนีแ้ล เพือ่ใหบ้รรล ุ

กศุลธรรม’ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนีแ้ลว้ จงึตรัสตอ่ไปวา่ 

บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ๑ 

  [๒๙๐] ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงบัญญัตบิรขิารแหง่ 

สมาธิ๒ ๗ ประการนี ้แมท้ีท่รงบัญญัตอิยา่งด ีก็เพยีงเพือ่ความเจรญิ เพือ่ความ 

บรบิรูณ์แหง่สมัมาสมาธ ิ

  บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ)  ๒. สมัมาสงักัปปะ (ด ารชิอบ) 

   ๓. สมัมาวาจา (เจรจาชอบ)  ๔. สมัมากัมมันตะ (กระท าชอบ) 

   ๕. สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ) ๖. สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) 

   ๗. สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวซึง่มอีงค ์๗ ประการนีแ้วดลอ้ม 

เรยีกวา่ ‘อรยิสมัมาสมาธทิีม่อีปุนสิะ๓’ บา้ง วา่ ‘อรยิสมัมาสมาธทิีม่บีรขิาร’ บา้ง 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ผูม้สีมัมาทฏิฐ ิจงึมสีมัมาสงักปัปะ ผูม้สีมัมาสงักัปปะ 

จงึมสีมัมาวาจา ผูม้สีมัมาวาจา จงึมสีมัมากัมมันตะ ผูม้สีมัมากัมมันตะ จงึม ี

สมัมาอาชวีะ ผูม้สีมัมาอาชวีะ จงึมสีมัมาวายามะ ผูม้สีมัมาวายามะ จงึมสีมัมาสต ิ

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, ส .ม. (แปล) ๑๙/๒๘/๒๘, องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๔๕/๖๘ 

๒ บรขิารแหง่สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึบรวิาร หรอืองคป์ระกอบของมรรคสมาธ ิ(ท.ีม.อ. ๒๙๐/๒๕๗, องฺ.สตฺตก 

   อ. ๓/๔๔-๔๕/๑๘๒) 

๓ อปุนสิะ หมายถงึอปุนสิัย ในทีน่ีไ้ดแ้กห่มวดธรรมทีเ่ป็นเหตทุ าหนา้ทีร่ว่มกัน (ท.ีม.อ. ๒๙๐/๒๕๗, ท.ีม.ฏกีา 

   ๒๙๐/๒๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ 

ผูม้สีมัมาสต ิจงึมสีมัมาสมาธ ิผูม้สีมัมาสมาธ ิจงึมสีัมมาญาณะ ผูม้สีมัมาญาณะ 

จงึมสีมัมาวมิตุต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึองคธ์รรมใดวา่ 

‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรู ้

เฉพาะตน’ ประตแูหง่อมตะจงึจะชือ่วา่เปิดแลว้ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่ว 

ถงึองคธ์รรมทีป่ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสมัมาสมัพทุธเจา้นีแ้ลวา่ 

‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรู ้

เฉพาะตน’ ประตแูหง่อมตะจงึจะชือ่วา่เปิดแลว้ 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ชนเหลา่ใดประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหว 

ในพระพทุธ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ประกอบดว้ย 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ชนเหลา่นี ้

เป็นโอปปาตกิะ เป็นผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะน า(ใหต้ัง้อยู)่ในธรรมแลว้ เป็นชาว 

มคธ มจี านวนมากกวา่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน ผูเ้คยบ ารงุพระรัตนตรัยลว่งลับดับชพี 

ไปแลว้เป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ อนึง่ ในชนจ านวนนัน้ ผูท้ีเ่ป็นพระสกทา- 

คามก็ีมอียู ่

    ขา้พเจา้กลัวการพดูเท็จจงึไมอ่าจคดิค านวณวา่ 

   ‘ในจ านวนนัน้ เหลา่ชนนอกนี้๒ 

   เป็นผูม้สีว่นแหง่บญุ๓ (นัน้ดว้ยหรอืไม)่’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๕๘ หนา้ ๑๐๓ ในเลม่นี ้

๒ เหลา่ชนนอกนี ้หมายถงึพระอนาคาม ี(ท.ีม.อ. ๒๙๐/๒๕๗) 

๓ เป็นผูม้สีว่นแหง่บญุ หมายถงึบังเกดิแลว้ดว้ยสว่นแหง่บุญ (ท.ี ม.อ. ๒๙๐/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๕. ชนวนสภสตูร] 

บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ 

  [๒๙๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนีแ้ลว้ เมือ่สนัง- 

กมุารพรหมตรัสเนือ้ความนีอ้ยู ่ทา้วเวสวัณมหาราชทรงด ารอิยา่งนีว้า่ ‘น่าอัศจรรย ์

จรงิ ไมเ่คยปรากฏ จักมพีระศาสดาผูย้ ิง่เชน่นี ้จักมกีารแสดงธรรมทีย่ ิง่เชน่นี ้

จักปรากฏการบรรลคุณุวเิศษทีย่ ิง่เชน่นี’้ ล าดับนัน้ สนังกมุารพรหม ทรงทราบ 

พระด ารขิองทา้วเวสวณัมหาราชดว้ยพระทัย จงึตรัสกับทา้วเวสวณัมหาราชดังนีว้า่ 

‘เวสวณัมหาราชผูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร ในอดตีกาลก็ไดม้พีระศาสดาผูย้ ิง่ 

เชน่นี ้ไดม้กีารแสดงธรรมทีย่ ิง่เชน่นี ้ไดป้รากฏการบรรลคุณุวเิศษทีย่ ิง่เชน่นี ้ถงึใน 

อนาคตกาลก็จักมพีระศาสดาผูย้ ิง่เชน่นี ้จักมกีารแสดงธรรมทีย่ ิง่เชน่นี ้จักปรากฏ 

การบรรลคุณุวเิศษทีย่ ิง่เชน่นี’้ 

  [๒๙๒] สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนีแ้กพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสแ์ลว้ 

ทา้วเวสวณัมหาราชทรงน าเนือ้ความนีท้ีไ่ดท้รงสดับรับมาเฉพาะพระพักตรข์อง 

สนังกมุารพรหมผูต้รัสแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสบอกแกบ่รษัิทของพระองค ์

ชนวสภยักษ์น าเนือ้ความนีท้ีไ่ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรข์องทา้วเวสวัณมหาราชที ่

ตรัสแกบ่รษัิทของพระองคม์ากราบทลูแดพ่ระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคไดท้รง 

สดับรับเนือ้ความนีม้าเฉพาะหนา้ของชนวสภยักษ์ดว้ย ทรงรูแ้จง้ดว้ยพระองคเ์องดว้ย 

แลว้ตรัสบอกแกท่า่นพระอานนท ์ทา่นพระอานนทไ์ดส้ดับรับเนือ้ความนัน้มาเฉพาะ 

พระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคแลว้บอกแกภ่กิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย 

พรหมจรรย์๑นีนั้น้ จงึบรบิรูณ์กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีกระท่ัง 

เทพและมนุษยทั์ง้หลายประกาศได’้ 

ชนวสภสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา (ท.ีม.อ. ๒๙๒/๒๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เทวสภา 

 

๖. มหาโควนิทสตูร 

วา่ดว้ยมหาโควนิทพราหมณ์ 

  [๒๙๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

ครัง้นัน้ ปัญจสขิะ คันธรรพบตุร เมือ่ราตรผีา่นไป๑มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศม ี

ใหส้วา่งไปท่ัวภเูขาคชิฌกฏู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคจ์ะขอกราบทลูขอ้ความทีไ่ดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

แดพ่ระผูม้พีระภาค” พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เชญิบอกเราเถดิ ปัญจสขิะ” 

เทวสภา๒ 

  [๒๙๔] ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ 

หลายวนัมาแลว้ ในคนืเพ็ญวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ อันเป็นวนัปวารณา พวกเทพชัน้ 

ดาวดงึสทั์ง้ส ิน้น่ังประชมุกนัในสธุัมมาเทวสภา มเีทพบรษัิทมากมายน่ังอยูโ่ดยรอบ 

ทา้วจาตมุหาราชประทับอยูใ่นทศิทัง้ ๔ คอื 

   ๑. ทศิตะวนัออกมทีา้วธตรฐมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ป 

       ทางทศิตะวนัตก มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๒. ทศิใตม้ทีา้ววริฬุหกมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ปทาง 

       ทศิเหนอื มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๓. ทศิตะวนัตกมทีา้ววริปัูกษ์มหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ป 

       ทางทศิตะวนัออก มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ๔. ทศิเหนอืมทีา้วเวสวัณมหาราช ประทับน่ังผนิพระพักตรไ์ปทาง 

       ทศิใต ้มพีวกเทพอยูเ่บือ้งหนา้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เมือ่ราตรผีา่นไป หมายถงึปฐมยาม คอืยามทีห่นึง่ผา่นไป (ในคนืหนึง่แบง่เป็น ๓ ยาม ยามละ ๔ ชัว่โมง 

   เรยีก ปฐมยาม มัชฌมิยาม และปัจฉมิยาม ตามล าดับ) (ท.ีม.อ. ๒๙๓/๒๕๙) 

๒ ดเูทยีบขอ้ ๒๘๒ หนา้ ๒๑๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เทวสภา 

  เมือ่ครัง้ทีพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสทั์ง้ส ิน้น่ังประชมุกันในสธุัมมาเทวสภา มพีวก 

เทพบรษัิทมากมายน่ังอยูโ่ดยรอบ มทีา้วจาตมุหาราชประทับอยูใ่นทศิทัง้ ๔ นีเ้ป็น 

ธรรมเนยีมในการน่ังของทา้วจาตมุหาราช ขา้งหลังถัดออกมาเป็นทีน่ั่งของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย 

  เทพเหลา่นัน้ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคแลว้ เดีย๋วนีเ้กดิในสวรรค ์

ชัน้ดาวดงึส ์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ นัยวา่ ดว้ยเหตนัุน้ พวกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสจ์งึมใีจยนิด ีเบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัสวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย หมูเ่ทพ 

เจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง๑’ 

  [๒๙๕] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบความ 

เลือ่มใสของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์จงึทรงอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีว้า่ 

    ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

   มพีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม 

   เมือ่เห็นเทพเหลา่ใหมผู่ม้วีรรณะและยศ 

   ผูเ้คยประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสคุต ซึง่มา ณ ทีน่ี ้(ดว้ย) 

   ก็พากันบันเทงิใจนัก 

    เทพเหลา่นัน้เป็นสาวก 

   ของพระผูม้พีระปัญญากวา้งขวางดจุแผน่ดนิ 

   ทัง้หมดเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ 

   รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ในทีน่ี้ 

   ดว้ยวรรณะ ยศ และอาย ุ

    พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์พีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ครัน้เห็นเหตนุีแ้ลว้พากันเพลดิเพลนิ 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นัยวา่ เพราะเหตนัุน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสจ์งึมใีจยนิด ี

เบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส สดุจะประมาณได ้กลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลาย หมูเ่ทพ 

เจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๘๒ หนา้ ๒๑๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

  [๒๙๖] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบ 

ความเลือ่มใสของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์จงึรับสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ 

‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ทา่นปรารถนาจะฟังพระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ไหม’ พวกเทพชัน้ดาวดงึสก์ราบทลูวา่ ‘พวก 

ขา้พระองคป์รารถนาจะฟังพระคณุตามความเป็นจรงิของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

พระเจา้ขา้’ ทนัีน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงประกาศพระคณุตามความเป็นจรงิ 

๘ ประการ ของพระผูม้พีระภาคแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสว์า่ 

  ‘เทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

   ๑. ตราบเทา่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคน์ี ้ทรงปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลู 

       แกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

       เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รง 

       ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

       อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก ่

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น 

       (ใครอืน่)นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๒. พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะ 

       พงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ู

       ควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน เราไมเ่คยเห็น 

       พระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงแสดงธรรมทีค่วร 

       นอ้มเขา้มาอยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) 

       นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๓. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ ‘นีเ้ป็นกศุล’ 

       ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ ‘นีเ้ป็นอกศุล’ ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ 

       ‘นีเ้ป็นสิง่มโีทษ’ ‘นี้เป็นสิง่ไมม่โีทษ’ ‘นีเ้ป็นสิง่ควรเสพ’ ‘นีเ้ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

       สิง่ไมค่วรเสพ’ ‘นี้เป็นสิง่เลว’ ‘นีเ้ป็นสิง่ประณีต’ ‘นีเ้ป็นสิง่ด า 

       สิง่ขาวและสิง่มสีว่นเปรยีบ’ เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบ 

       ดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงบัญญัตธิรรมทีเ่ป็นกศุล เป็นอกศุล 

       เป็นสิง่มโีทษ เป็นสิง่ไมม่โีทษ เป็นสิง่ควรเสพ เป็นสิง่ไมค่วรเสพ 

       เป็นสิง่เลว เป็นสิง่ประณีต เป็นสิง่ด า ส ิง่ขาว และสิง่มสีว่น 

       เปรยีบอยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) 

       นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๔. ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึพระนพิพานทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรง 

       บัญญัตไิวด้แีลว้แกส่าวกทัง้หลาย พระนพิพานและขอ้ปฏบิัต ิ

       ยอ่มเหมาะสมกัน น ้าจากแมน่ ้าคงคากับน ้าจากแมน่ ้ายมนุา 

       ยอ่มกลมกลนืกันได ้เขา้กันได ้แมฉั้นใด ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึ 

       พระนพิพานทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้ 

       แกส่าวกทัง้หลาย พระนพิพานและขอ้ปฏบิัตยิอ่มเหมาะสมกัน 

       ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ย 

       องคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงบัญญัตขิอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึพระนพิพานอยา่งนี้ 

       ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) นอกจากพระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้ 

   ๕. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงไดพ้ระเสขะทัง้หลายผูย้ังตอ้ง 

       ปฏบิัตแิละพระขณีาสพทัง้หลายผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้เป็น 

       พระสหาย (แต)่ ไมท่รงตดิทา่นเหลา่นัน้ ทรงมุง่มั่นปฏบิัตธิรรม 

       ทีย่นิดกีารอยูผู่เ้ดยีว เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ย 

       องคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงมุง่มั่นปฏบิัตธิรรมทีย่นิดกีารอยูผู่เ้ดยีว 

       อยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) นอกจาก 

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๖. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงมลีาภเกดิขึน้มากมาย ทรงม ี

       ค าสรรเสรญิเกดิขึน้แพรห่ลาย เห็นจะเทยีบกับกษัตรยิทั์ง้หลาย 

       ผูม้พีระสริโิฉมสงา่น่ารัก แตพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสวย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

       พระกระยาหารอยา่งปราศจากความมัวเมา เราไมเ่คยเห็นพระ 

       ศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นี ้เสวยพระกระยาหาร 

       อยา่งปราศจากความมัวเมาอยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนี้ 

       เราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๗. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงมปีกตติรัสอยา่งไรก็ทรงท า 

       อยา่งนัน้ ทรงมปีกตทิ าอยา่งไรก็ตรัสอยา่งนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ 

       จงึชือ่วา่เป็นผูท้รงมปีกตติรัสอยา่งไรก็ทรงท าอยา่งนัน้ ทรงมปีกต ิ

       ท าอยา่งไรก็ตรัสอยา่งนัน้๑ เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบ 

       ดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นี ้ผูท้รงปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม อยา่งนี ้

       ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) นอกจากพระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้ 

   ๘. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงขา้มความสงสัย ปราศจาก 

       ความแคลงใจ ผูจ้บสิน้ความด ารดิว้ยอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็นไป 

       ตามอัชฌาสยั เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุ 

       แมเ้ชน่นี้ ผูท้รงขา้มความสงสยั ปราศจากความแคลงใจ จบสิน้ 

       ความด ารดิว้ยอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็นไปตามอัชฌาสยัอยา่งนี้ 

       ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) นอกจากพระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้’ 

  [๒๙๗] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา้วสกักะจอมเทพทรงประกาศพระคณุตาม 

ความเป็นจรงิ ๘ ประการนีข้องพระผูม้พีระภาคแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์นัยวา่ 

เพราะการประกาศนัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสค์รัน้สดบัพระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ 

ประการของพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึมใีจยนิด ีเบกิบานใจ เกดิปีตแิละโสมนัส 

สดุจะประมาณได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในจ านวนเทพเหลา่นัน้ เทพบางเหลา่กลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ขอใหพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก ๔ พระองค ์

และทรงแสดงธรรมเหมอืนพระผูม้พีระภาคเถดิหนอ (เพราะ) การเสด็จอบุัตขิ ึน้และ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค านีแ้ปลมาจากค าบาลวี่า ยถาวาท ีตถาการ ียถาการ ีตถาวาท ีหมายถงึมปีกตติรัสอยา่งทีท่รงท า 

   และทรงท าอยา่งทีต่รัส (ท.ีม.อ. ๒๙๖/๒๖๙) และด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๓/๓๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

การแสดงธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้เป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  เทพบางเหลา่กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

๔ พระองค ์จงยกไวก้อ่นเถดิ ขอใหพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก 

๓ พระองค ์และทรงแสดงธรรมเหมอืนพระผูม้พีระภาคเถดิหนอ(เพราะ)การเสด็จอบุตัขิ ึน้ 

และการแสดงธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้เป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  เทพบางเหลา่กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๓ 

พระองค ์จงยกไวก้อ่นเถดิ ขอใหพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก ๒ พระองค ์

และทรงแสดงธรรมเหมอืนพระผูม้พีระภาคเถดิหนอ (เพราะ) การเสด็จอบุัตขิ ึน้และ 

การแสดงธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้เป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  [๒๙๘] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พวกเทพชัน้ดาวดงึสก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพตรัสแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสด์ังนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

น่ันไมใ่ชฐ่านะ๑ ไมใ่ชโ่อกาส ทีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒ พระองคจ์ะเสด็จ 

อบุัตขิ ึน้ในโลกธาตเุดยีวกนั๒ ไมก่อ่นไมห่ลัง (พรอ้มกัน) ฐานะอยา่งนีม้ไีมไ่ดเ้ลย 

ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ขอใหพ้ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงมโีรคาพาธนอ้ย 

ด ารงอยูย่ ิง่ยนืนานเถดิหนอ (เพราะ) การทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงด ารงอยู่ 

ยิง่ยนืนานจะเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล แมท้า้วจาตมุหาราชไดรั้บค าบอกเลา่เรือ่งที ่

เป็นเหตใุหพ้วกเทพชัน้ดาวดงึสต์อ้งมาน่ังประชมุคดิพจิารณากันในสธุัมมาเทวสภาแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมใ่ชฐ่านะ หมายถงึเหตกุารณ์ทีม่ไีมไ่ดห้รอืเป็นไปไม่ได ้(ท.ีม.อ. ๒๙๘/๒๗๑) 

๒ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๑๒๙/๑๑๕, องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๗๗/๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เรือ่งสนังกมุารพรหม 

ก็ยังด าเนนิการในเรือ่งนัน้อยู ่ทัง้ไดรั้บค าแนะน าทีพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสต์ามพร า่สอน 

เฉพาะแลว้ ก็ทรงด าเนนิการในเรือ่งนัน้อยู ่และตา่งยังคงประทับยนือยู ่ณ ทีป่ระทับ 

ของตน ๆ ไมย่อมจากไป 

    ทา้วจาตมุหาราชเหลา่นัน้ 

   ไดรั้บค าบอกแลว้ ทัง้ไดรั้บค าแนะน าแลว้ 

   จงึมพีระทัยผอ่งใส ประทับยนืสงบอยู ่

   ณ ทีป่ระทับของตน ๆ 

  [๒๙๙] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้แล ไดเ้กดิแสงสวา่งเจดิจา้ขึน้ทางทศิเหนอื 

ปรากฏโอภาสเกนิเทวานุภาพของเทพทัง้หลาย ทนัีน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีก 

พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย มนีมิติทีส่งัเกตได ้(คอื) แสงสวา่ง 

เกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้ พระพรหมก็จะปรากฏองคข์ึน้ เพราะการทีแ่สงสวา่งเกดิขึน้ 

โอภาสปรากฏขึน้นี ้จัดเป็นบพุนมิติแหง่การปรากฏของพระพรหม’ 

    เมือ่มนีมิติทีส่งัเกตได ้

   พระพรหมก็จะปรากฏองคข์ึน้ 

   เพราะโอภาสอันเจดิจา้ยิง่ 

   เป็นนมิติแหง่พระพรหม 

เร ือ่งสนงักมุารพรหม๑ 

  [๓๐๐] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ล าดับนัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสน่ั์งอยูบ่น 

อาสนะของตน ๆ กลา่ววา่ ‘พวกเราจักรูโ้อภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏแลว้จงึ 

จะไป’ แมท้า้วจาตมุหาราชประทับน่ังอยูบ่นทีป่ระทับของตน ๆ ก็กลา่ววา่ ‘พวกเรา 

จักรูโ้อภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏแลว้จงึจะไป’ พวกเทพชัน้ดาวดงึสส์ดับเรือ่งนี ้

แลว้เขา้ฌานสงบอยูด่ว้ยคดิวา่ ‘พวกเราจักรูโ้อภาสนัน้ เมือ่รูช้ดัผลทีป่รากฏแลว้จงึ 

จะไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์

พระองคท์รงเนรมติอตัภาพใหห้ยาบปรากฏขึน้ เพราะรปูรา่งปกตขิองพรหมไมอ่าจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๒๘๔ หนา้ ๒๑๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เรือ่งสนังกมุารพรหม 

ปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพชัน้ดาวดงึสไ์ด ้เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วก 

เทพชัน้ดาวดงึส ์พระองคก็์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ รา่งกายทีเ่ป็น 

ทองค า ยอ่มงดงามเกนิรา่งกายมนุษย ์ฉันใด เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วก 

เทพชัน้ดาวดงึส ์พระองคก็์รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ดว้ยวรรณะและยศ ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่สนังกมุารพรหมปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์ในเทพบรษัิทนัน้ 

เทพบางองคไ์มไ่หว ้ไมต่อ้นรับ ไมเ่ชญิดว้ยอาสนะ ทัง้หมดพากันน่ังขดัสมาธ ิ

ประนมมอืนิง่อยูด่ว้ยคดิวา่ ‘บัดนี ้สนังกมุารพรหมจะประทับน่ังบนบัลลังกข์องเทพ 

ทีพ่ระองคป์รารถนา’ 

  สนังกมุารพรหมประทับน่ังบนบัลลังกข์องเทพองคใ์ด เทพองคนั์น้ได ้

ความยนิดอียา่งยิง่ ไดค้วามโสมนัสอยา่งยิง่ ผูก้ษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

เพิง่จะไดค้รองราชย ์ทรงไดค้วามยนิดอียา่งยิง่ ไดค้วามโสมนัสอยา่งยิง่ ฉันใด 

สนังกมุารพรหมประทับน่ังบนบัลลังกข์องเทพองคใ์ด เทพองคนั์น้ก็ไดค้วามยนิด ี

อยา่งยิง่ ไดค้วามโสมนัสอยา่งยิง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน จากนัน้ เมือ่สนังกมุารพรหม 

ทรงทราบความเลือ่มใสของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ก็ทรงหายตัวแลว้อนุโมทนาดว้ยคาถา 

เหลา่นีว้า่ 

    ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

   มพีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม 

   เมือ่เห็นเทพเหลา่ใหมผู่ม้วีรรณะและยศ 

   ผูเ้คยประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสคุต ซึง่มา ณ ทีน่ี ้(ดว้ย) 

   ก็พากันบันเทงิใจนัก 

    เทพเหลา่นัน้เป็นสาวก 

   ของพระผูม้พีระปัญญากวา้งขวางดจุแผน่ดนิ 

   ทัง้หมดเป็นผูบ้รรลคุณุวเิศษ 

   รุง่เรอืงเกนิเทพเหลา่อืน่ในทีน่ี้ 

   ดว้ยวรรณะ ยศ และอาย ุ

    พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์พีระอนิทรเ์ป็นประธาน 

   ครัน้เห็นเหตนุีแ้ลว้พากันเพลดิเพลนิ 

   ถวายนมัสการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

 

เสยีงของสนงักมุารพรหม 

  [๓๐๑] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สนังกมุารพรหมไดต้รัสเนือ้ความนี ้ขณะที่ 

สนังกมุารพรหมตรัสเนือ้ความนีม้เีสยีงประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ คอื (๑) แจม่ใส 

(๒) ชดัเจน (๓) นุ่มนวล (๔) ชวนฟัง (๕) กลมกลอ่ม (๖) ไมพ่รา่ (๗) ลกึซึง้ 

(๘) กังวาน สนังกมุารพรหมเปลง่เสยีงใหรู้ก้ันเฉพาะในบรษัิทเทา่นัน้ เสยีงของ 

สนังกมุารพรหมนัน้ไมไ่ดด้ังออกไปภายนอกบรษัิท ผูม้เีสยีงประกอบดว้ยองค ์๘ 

ประการอยา่งนีเ้รยีกวา่ ‘มเีสยีงเหมอืนเสยีงพรหม’’ 

  ครัง้นัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสไ์ดท้ลูสนังกมุารพรหมดังนีว้า่ ‘ขอโอกาสเถดิ 

ทา่นทา้วมหาพรหม พวกเราทราบเนือ้ความนี้แลว้จงึเบกิบานใจ อนึง่ ทา้วสกักะ 

จอมเทพไดต้รัสพระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการของพระผูม้พีระภาคไว ้พวก 

เราทราบแลว้ก็เบกิบานใจ’ 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ๑ 

  [๓๐๒] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้ สนังกมุารพรหมไดต้รัสกับทา้วสกักะ 

จอมเทพดังนีว้า่ ‘ขอโอกาสเถดิ ทา่นจอมเทพ เราก็ควรไดฟั้งพระคณุตามความ 

เป็นจรงิ ๘ ประการของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้บา้ง’ ทา้วสกักะจอมเทพทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ ทรงประกาศพระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการแกส่นังกมุารพรหมวา่ 

  ‘ทา้วมหาพรหมผูเ้จรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร’’ 

   ๑. ตราบเทา่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคน์ี ้ทรงปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลู 

       แกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

       เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รง 

       ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

       อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดา 

       และมนุษยทั์ง้หลายในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น (ใครอืน่) 

       นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๒๙๖ หนา้ ๒๒๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

   ๒. พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะ 

       พงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ู

       ควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน เราไมเ่คยเห็น 

       พระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงแสดงธรรมทีค่วร 

       นอ้มเขา้มาอยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) 

       นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๓. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ ‘นีเ้ป็นกศุล’ 

       ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ ‘นีเ้ป็นอกศุล’ ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้วา่ 

       ‘นีเ้ป็นสิง่มโีทษ’ ‘นี้เป็นสิง่ไมม่โีทษ’ ‘นีเ้ป็นสิง่ควรเสพ’ ‘นีเ้ป็น 

       สิง่ไมค่วรเสพ’ ‘นี้เป็นสิง่เลว’ ‘นีเ้ป็นสิง่ประณีต’ ‘นีเ้ป็นสิง่ด า 

       เป็นสิง่ขาว และเป็นสิง่ไมม่สี ิง่เปรยีบ’ เราไมเ่คยเห็นพระศาสดา 

       ผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นี ้ผูท้รงบัญญัตธิรรมเป็นกศุล 

       เป็นอกศุล เป็นสิง่ทีม่โีทษ เป็นสิง่ไมม่โีทษ เป็นสิง่ควรเสพ 

       เป็นสิง่ไมค่วรเสพ เป็นสิง่เลว เป็นสิง่ประณีต เป็นสิง่ด า 

       เป็นสิง่ขาว และเป็นสิง่ไมม่สี ิง่เปรยีบอยา่งนีใ้นอดตีกาลเลย 

       ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจากพระผูม้พีระภาค 

       พระองคนั์น้ 

   ๔. ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึพระนพิพานทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรง 

       บัญญัตไิวด้แีลว้แกส่าวกทัง้หลาย พระนพิพานและขอ้ปฏบิัต ิ

       ยอ่มเหมาะสมกัน เปรยีบเหมอืนน ้าจากแมน่ ้าคงคากับน ้าจาก 

       แมน่ ้ายมนุายอ่มกลมกลนืกันได ้เขา้กันได ้แมฉั้นใด ขอ้ปฏบิัต ิ

       ทีใ่หถ้งึพระนพิพานทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงบัญญัตไิว ้

       ดแีลว้แกส่าวกทัง้หลาย พระนพิพานและขอ้ปฏบิัตยิอ่มเหมาะ 

       สมกัน ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบ 

       ดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงบัญญัตขิอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึพระนพิพาน 

       อยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจาก 

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

พระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ 

   ๕. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงไดพ้ระเสขะทัง้หลายผูย้ังตอ้ง 

       ปฏบิัตแิละพระขณีาสพทัง้หลายผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้เป็น 

       พระสหาย (แต)่ ไมท่รงตดิทา่นเหลา่นัน้ ทรงมุง่มั่นปฏบิัตธิรรม 

       ทีย่นิดกีารอยูผู่เ้ดยีว เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ย 

       องคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงมุง่มั่นปฏบิัตธิรรมทีย่นิดกีารอยูผู่เ้ดยีว 

       อยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจาก 

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๖. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงมลีาภเกดิขึน้มากมาย ทรงม ี

       ค าสรรเสรญิเกดิขึน้แพรห่ลาย เห็นจะเทยีบกับกษัตรยิทั์ง้หลาย 

       ผูม้พีระสริโิฉมสงา่น่ารัก แตพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสวยพระ 

       กระยาหารอยา่งปราศจากความมัวเมา เราไมเ่คยเห็นพระศาสดา 

       ผูป้ระกอบดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นี ้เสวยพระกระยาหารอยา่ง 

       ปราศจากความมัวเมาอยา่งนีใ้นอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ 

       ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ๗. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงมปีกตติรัสอยา่งไรก็ทรงท า 

       อยา่งนัน้ ทรงมปีกตทิ าอยา่งไรก็ตรัสอยา่งนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ 

       จงึชือ่วา่เป็นผูท้รงมปีกตติรัสอยา่งไรก็ทรงท าอยา่งนัน้ ทรงม ี

       ปกตทิ าอยา่งไรก็ตรัสอยา่งนัน้ เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบ 

       ดว้ยองคค์ณุแมเ้ชน่นีผู้ท้รงปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมอยา่งนี ้

       ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจากพระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้ 

   ๘. พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูท้รงขา้มความสงสัย ปราศจาก 

       ความแคลงใจ ผูจ้บสิน้ความด ารดิว้ยอาทพิรหมจรรย ์อันเป็น 

       ไปตามอัชฌาสยั เราไมเ่คยเห็นพระศาสดาผูป้ระกอบดว้ยองค ์

       คณุแมเ้ชน่นี ้ผูท้รงขา้มความสงสยั ปราศจากความแคลงใจ 

       จบสิน้ความด ารดิว้ยอาทพิรหมจรรยอ์ันเป็นไปตามอัชฌาสยั 

       อยา่งนี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบัดนีเ้ราก็ไมเ่ห็น(ใครอืน่) นอกจาก 

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เรือ่งโควนิทพราหมณ์ 

  [๓๐๓] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา้วสกักะจอมเทพทรงประกาศพระคณุตาม 

ความเป็นจรงิ ๘ ประการนีข้องพระผูม้พีระภาคแกส่นังกมุารพรหมแลว้ นัยวา่ 

เพราะการประกาศนัน้ สนังกมุารพรหมครัน้ทรงสดับพระคณุตามความเป็นจรงิ ๘ 

ประการของพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึมพีระทัยยนิด ีเบกิบาน เกดิปีตแิละโสมนัส 

  จากนัน้ สนังกมุารพรหมทรงเนรมติอัตภาพใหห้ยาบเป็นกมุารรปูเชน่กับ 

ปัญจสขิะ คันธรรพบตุร ปรากฏแกพ่วกเทพชัน้ดาวดงึส ์แลว้เหาะขึน้บนอากาศ 

ประทับน่ังขดัสมาธใินอากาศ บนทีว่า่งกลางอากาศเหมอืนบรุษุมกี าลังน่ังขดัสมาธ ิ

บนบัลลังกท์ีป่ลูาดไวด้แีลว้ หรอืบนพืน้ทีร่าบเรยีบเสมอกันฉะนัน้ แลว้รับสัง่เรยีก 

พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ 

เร ือ่งโควนิทพราหมณ์ 

  [๓๐๔] ‘เทพชัน้ดาวดงึสผ์ูเ้จรญิทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ทรงเป็นผูม้ปัีญญามากมานานเพยีงไร 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ มพีระราชาพระองคห์นึง่พระนามวา่ 

ทสิมับด ีพราหมณ์ชือ่วา่โควนิทะ๑เป็นปโุรหติของพระเจา้ทสิมับด ีพระราชกมุาร 

พระนามวา่เรณุเป็นราชบตุรของพระเจา้ทสิมับด ีมาณพชือ่วา่โชตปิาละเป็นบตุรของ 

โควนิทพราหมณ์ เพราะเหตนัุน้ บคุคลเหลา่นีค้อื พระราชบตุรเรณุ โชตปิาลมาณพ 

และกษัตรยิอ์กี ๖ พระองคร์วมเป็น ๘ คน ไดเ้ป็นสหายกัน ครัน้เมือ่วนัคนืผา่นไป 

โควนิทพราหมณ์ไดด้ับชพี ครัน้โควนิทพราหมณ์ดับชพีแลว้ พระเจา้ทสิมับดทีรงเพอ้ 

ร าพันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย โควนิทพราหมณ์ไดด้ับชพีเสยีในเวลาทีเ่รามอบ 

ราชกจิทัง้ปวงไวแ้ลว้ (เรา) เอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕’ 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เมือ่พระเจา้ทสิมับดตีรัสอยา่งนัน้ พระราชบตุรเรณุ 

กราบทลูพระเจา้ทสิมับดดีงันีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เมือ่โควนิทพราหมณ์ 

ไดด้ับชพี ขอพระองคอ์ยา่ทรงเพอ้ร าพันใหม้ากไปเลย ยังมโีชตปิาลมาณพ บตุรของ 

โควนิทพราหมณ์ เป็นผูฉ้ลาดกวา่บดิา และสามารถเล็งเห็นอรรถคดไีดด้กีวา่บดิา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โควนิทะ ไมใ่ชช่ือ่ตัว เป็นชือ่ต าแหน่ง หรอืฐานันดรศักดิข์องผูด้ ารงต าแหน่งปโุรหติ เชน่เดยีวกับชาณุสโสณ ิ

   (ท.ีม.อ. ๓๐๔/๒๗๓) ด ูม.ม.ูอ. ๑/๓๔/๑๙ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เรือ่งมหาโควนิทะ 

ของเขาเสยีอกียัง เขาสามารถถวายค าปรกึษาอรรถคดอียา่งทีบ่ดิาของเขาไดถ้วายค า 

ปรกึษา’ 

  พระเจา้ทสิมับดตีรัสถามวา่ ‘อยา่งนัน้หรอื ลกู’ 

  พระราชบตุรเรณุทลูตอบวา่ ‘อยา่งนัน้ พระเจา้ขา้’ 

เร ือ่งมหาโควนิทะ 

  [๓๐๕] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ล าดับนัน้ พระเจา้ทสิมับดรัีบสัง่เรยีกราชบรุษุ 

คนหนึง่มาตรัสวา่ ‘มานีพ่อ่หนุ่ม เธอจงเขา้ไปหาโชตปิาลมาณพถงึทีอ่ยู ่บอกกบั 

โชตปิาลมาณพอยา่งนีว้า่ ‘ขอใหโ้ชตปิาลมาณพมคีวามสขุ ความเจรญิ พระเจา้ทสิมับด ี

รับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า พระเจา้ทสิมับดมีพีระราชประสงคจ์ะพบทา่น’ 

  ราชบรุษุนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ เขา้ไปหาโชตปิาลมาณพถงึทีอ่ยู ่

บอกเขาดังนีว้า่ ‘ขอใหท้า่นโชตปิาลมาณพมคีวามสขุ ความเจรญิ พระเจา้ทสิมับด ี

รับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า พระเจา้ทสิมับดมีพีระราชประสงคจ์ะพบทา่น’ 

  โชตปิาลมาณพรับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ทสิมับดถีงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลู 

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีใ่หท้รงระลกึถงึกัน แลว้จงึน่ัง ณ ที ่

สมควร พระเจา้ทสิมับดไีดต้รัสกับโชตปิาลมาณพดงันีว้า่ ‘ทา่นโชตปิาลมาณพ 

จงใหค้ าปรกึษาเราเถดิ อยา่ปฏเิสธการใหค้ าปรกึษาเราเลย เราจะแตง่ตัง้ทา่นให ้

ด ารงต าแหน่งแทนบดิา จะท าพธิอีภเิษกไวใ้นต าแหน่งโควนิทพราหมณ’ โชตปิาลมาณพ 

ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ทสิมับดทีรงประกอบพระราชพธิอีภเิษกโชตปิาลมาณพไว ้

ในต าแหน่งโควนิทะ ทรงแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทนบดิา 

  โชตปิาลมาณพผูไ้ดรั้บอภเิษกแตง่ตัง้ในต าแหน่งแทนบดิา ไดถ้วายค าปรกึษา 

อรรถคดทีีบ่ดิาเคยถวายค าปรกึษา ถวายค าปรกึษาอรรถคดทีีบ่ดิาไมเ่คยถวายค า 

ปรกึษา จัดแจงการงานทีบ่ดิาเคยจัดแจง จัดแจงการงานทีบ่ดิาไมเ่คยจัดแจง 

  ชาวบา้นจงึเรยีกโชตปิาลมาณพวา่ ‘ทา่นโควนิทพราหมณ์ผูเ้จรญิ ทา่นโควนิท- 

พราหมณ์ผูเ้จรญิ’ เพราะเหตนุีแ้หละ โชตปิาลมาณพจงึเกดิมสีมญาวา่ ‘โควนิทะ 

มหาโควนิทะ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การแบง่ราชสมบัต ิ

 

การแบง่ราชสมบตั ิ

  [๓๐๖] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้เฝ้า 

กษัตรยิ ์๖ พระองคถ์งึทีป่ระทับแลว้ กราบทลูกษัตรยิ ์๖ พระองคนั์น้ดังนีว้า่ 

‘ขอเดชะฝ่าพระบาท พระเจา้ทสิมับดทีรงชรา ทรงแกเ่ฒา่ ลว่งกาลผา่นวยัไป 

โดยล าดับ ใครจะรู(้ชะตา)ชวีติ ขอ้ทีพ่วกอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการจะพงึอภเิษก 

พระราชบตุรเรณุขึน้เป็นพระเจา้แผน่ดนิ เมือ่พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้นัน้เป็นไป 

ไดแ้น่นอน ขอทา่นผูเ้จรญิเสด็จมาเถดิ จงพากันไปเขา้เฝ้าพระราชบตุรเรณุถงึที ่

ประทับแลว้ กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘พวกหมอ่มฉันเป็นพระสหายทีรั่ก ทีถ่กูพระทัย 

ทีโ่ปรดปรานของทา่นเรณุ เมือ่ทา่นเรณุเป็นสขุ พวกหมอ่มฉันก็เป็นสขุดว้ย เมือ่ทา่น 

เรณุเป็นทกุข ์พวกหมอ่มฉันก็เป็นทกุขด์ว้ย พระเจา้ทสิมับดทีรงชรา ทรงแกเ่ฒา่ 

ลว่งกาลผา่นวยัไปโดยล าดับ ใครจะรู(้ชะตา)ชวีติ ขอ้ทีพ่วกอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการ 

จะพงึอภเิษกทา่นเรณุขึน้เป็นพระเจา้แผน่ดนิ เมือ่พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้นัน้เป็น 

ไปไดแ้น่นอน ถา้ทา่นเรณุไดค้รองราชย ์ขอจงทรงแบง่ราชสมบัตใิหพ้วกหมอ่มฉันบา้ง’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคนั์น้ทรงรับค าของมหาโควนิทพราหมณ์แลว้เขา้ไปเฝ้า 

ราชบตุรเรณุถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘พวกหมอ่มฉันเป็นสหายทีรั่ก ทีถ่กู 

พระทัย ทีโ่ปรดปรานของทา่นเรณุ เมือ่ทา่นเรณุเป็นสขุ พวกหมอ่มฉันก็เป็นสขุดว้ย 

เมือ่ทา่นเรณุเป็นทกุข ์พวกหมอ่มฉันก็เป็นทกุขด์ว้ย พระเจา้ทสิมับดทีรงชรา ทรงแกเ่ฒา่ 

ลว่งกาลผา่นวยัไปโดยล าดับ ใครจะรู(้ชะตา)ชวีติ ขอ้ทีพ่วกอ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการ 

จะพงึอภเิษกทา่นเรณุขึน้เป็นพระเจา้แผน่ดนิ เมือ่พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้นัน้ 

เป็นไปไดแ้น่นอน ถา้ทา่นเรณุไดค้รองราชย ์ขอจงทรงแบง่ราชสมบัตใิหพ้วกหมอ่มฉัน 

บา้ง’ พระราชบตุรเรณุตรัสตอบวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ในแวน่แควน้ของเรา 

ใครอืน่เลา่จะพงึมคีวามสขุนอกจากทา่นทัง้หลาย ถา้หมอ่มฉันไดค้รองราชยก็์จะ 

แบง่ราชสมบัตใิหท้า่นทัง้หลาย’ 

  [๓๐๗] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มาครัน้วนัคนืผา่นไป พระเจา้ทสิมับดสีวรรคต 

เมือ่ทา้วเธอสวรรคต อ ามาตยผ์ูส้ าเร็จราชการไดอ้ภเิษกราชบตุรเรณุขึน้เป็นพระเจา้ 

แผน่ดนิ ราชบตุรเรณุไดรั้บอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิแลว้ ทรงเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม 

ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การแบง่ราชสมบัต ิ

  ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้ากษัตรยิ ์๖ พระองคนั์น้ถงึทีป่ระทับ 

ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะ พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้ พระราชบตุรเรณุไดรั้บ 

อภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิ ทรงเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ย 

กามคณุ ๕ ก็ใครเลา่จะรูว้า่กามารมณ์เป็นเหตใุหห้ลงมัวเมา ขอพระองคเ์สด็จ 

มาเถดิ ขอจงไปเขา้เฝ้าพระเจา้เรณุถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘พระเจา้ 

ทสิมับดสีวรรคตแลว้ ทา่นเรณุไดรั้บอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิแลว้ ยังทรงระลกึถงึ 

พระด ารัสนัน้ไดอ้ยูห่รอืพระเจา้ขา้’ 

  [๓๐๘] กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคนั์น้ทรงรับค าของทา่นมหาโควนิทพราหมณ์แลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระเจา้เรณุถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้ 

ทา่นเรณุไดรั้บอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิแลว้ ยังทรงระลกึถงึพระด ารัสนัน้ไดอ้ยูห่รอื 

พระเจา้ขา้’ 

  พระเจา้เรณุตรัสตอบวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เรายังระลกึถงึค านัน้ไดอ้ยู ่ใครหนอจะ 

สามารถแบง่มหาปฐพนีีซ้ ึง่ทางทศิเหนอืผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหนา้ 

ของเกวยีน ใหเ้ป็นสว่นแบง่อยา่งด ี๗ สว่นเท่า ๆ กัน’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองค ์กราบทลูวา่ ‘จะมใีครอืน่อกีเลา่ทีส่ามารถแบง่ได ้

นอกจากมหาโควนิทพราหมณ์ พระเจา้ขา้’ 

  ล าดับนัน้ พระเจา้เรณุรับสัง่เรยีกราชบรุษุคนหนึง่มาตรัสวา่ ‘มาเถดิ ทา่น 

ผูเ้จรญิ จงเขา้ไปหามหาโควนิทพราหมณ์ถงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกวา่ ‘พระเจา้เรณุรับสัง่ 

เรยีกหาทา่น’ 

  ราชบรุษุนัน้ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้เขา้ไปหามหาโควนิทพราหมณ์ถงึทีอ่ยู ่

บอกวา่ ‘พระเจา้เรณุรับสัง่หาทา่น ขอรับ’ 

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์รับค าแลว้ ไปเขา้เฝ้าพระเจา้เรณุถงึทีป่ระทับ ไดท้ลู 

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีใ่หร้ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระเจา้เรณุตรัสกับทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ดังนีว้า่ ‘มาเถดิ ทา่นโควนิทะ 

จงแบง่มหาปฐพนีีซ้ ึง่ทางทศิเหนอืผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหนา้ของ 

เกวยีน ใหเ้ป็นสว่นแบง่อยา่งด ี๗ สว่นเทา่ ๆ กัน’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การแบง่ราชสมบัต ิ

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ทลูรับสนองพระราชด ารัสแลว้ แบง่มหาปฐพนีี้ 

ซึง่ทางทศิเหนอืผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหนา้ของเกวยีน ใหเ้ป็น 

สว่นแบง่อยา่งด ี๗ สว่นเทา่ ๆ กัน สถาปนารัฐ(อาณาจักร)ทัง้หมดใหม้ลีักษณะ 

เหมอืนสว่นหนา้ของเกวยีน ทราบวา่ในเนือ้ทีเ่หลา่นัน้ ชนบท(มหาอาณาจักร)ของ 

พระเจา้เรณุอยูต่รงกลางรัฐทัง้หมดนัน้ (คอื) 

  [๓๐๙]  ทา่น(มหา)โควนิทะใหส้รา้งเมอืงหลวงเหลา่นี้ไว ้(คอื) 

   ใหส้รา้งกรงุทันตปรุะ เป็นเมอืงหลวงของรัฐกาลงิคะ 

   ใหส้รา้งกรงุโปตนะ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอัสสกะ 

   ใหส้รา้งกรงุมาหสิสต ิเป็นเมอืงหลวงของรัฐอวนัต ี

   ใหส้รา้งกรงุโรรกุะ เป็นเมอืงหลวงของรัฐโสวรีานะ 

   ใหส้รา้งกรงุมถิลิา เป็นเมอืงหลวงของรัฐวเิทหะ 

   ใหส้รา้งกรงุจัมปา เป็นเมอืงหลวงของรัฐอังคะ 

   ใหส้รา้งกรงุพาราณส ีเป็นเมอืงหลวงของรัฐกาส ี

  [๓๑๐]  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ครัง้นัน้ กษัตรยิ ์๖ พระองค ์มพีระทัยยนิด ี

ดว้ยลาภสว่นของพระองค ์มพีระด ารสิ าเร็จบรบิรูณ์วา่ ‘สิง่ใดทีเ่ราอยากได ้สิง่ใดที ่

เราหวงั ส ิง่ใดทีเ่ราประสงค ์สิง่ใดทีเ่ราปรารถนาอยา่งยิง่ ส ิง่นัน้เราไดแ้ลว้’ 

    พระเจา้สตัตภ ูพระเจา้พรหมทัต 

   พระเจา้เวสสภ ูพระเจา้ภรตะ 

   พระเจา้เรณุ พระเจา้ธตรฐ ๒ พระองค ์

   รวมพระมหากษัตรยิผ์ูค้รองราชย ์

   ในเวลานัน้ม ี๗ พระองค์๑ 

ภาณวารที ่๑ จบ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถา้ถอืตามล าดับทีร่ะบุไวจ้ะไดค้วามดังนี้ 

  ที ่ ชือ่เมอืงหลวง  รัฐ   ผูค้รองรัฐ 

  ๑.  กรงุทันตปรุะ  กาลงิคะ   พระเจา้สัตตภ ู

  ๒.  กรงุโปตนะ  อัสสกะ   พระเจา้พรหมทัต 

  ๓.  กรงุมาหสิสต ิ อวันต ี  พระเจา้เวสสภ ู

  ๔.  กรงุโรรกุะ  โสวรีานะ   พระเจา้ภรตะ 

  ๕.  กรงุมถิลิา  วเิทหะ   พระเจา้เรณุ 

  ๖.  กรงุจัมปา  อังคะ   พระเจา้ธตรฐ 

  ๗.   กรงุพาราณส ี กาส ี  พระเจา้ธตรฐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๒ }  



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

กติตคิณุของมหาโควนิทพราหมณ์ 

 

กติตคิณุของมหาโควนิทพราหมณ์ 

  [๓๑๑] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคเ์สด็จเขา้ไป 

หาทา่นโควนิทพราหมณ์ถงึทีอ่ยู ่ไดต้รัสดังนีว้า่ ‘ขอทา่นโควนิทพราหมณ์จงเป็นสหาย 

ทีรั่ก ทีช่อบใจ ทีโ่ปรดปรานของพวกเราดังทีท่า่นโควนิทะเป็นสหายทีรั่ก ทีช่อบใจ 

ทีโ่ปรดปรานของพระเจา้เรณุ ขอจงใหค้ าปรกึษาพวกเรา อยา่ปฏเิสธการใหค้ าปรกึษา 

พวกเราเลย’ 

  มหาโควนิทพราหมณ์ทลูรับสนองพระราชด ารัสของกษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองค ์

เหลา่นัน้ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

  ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ถวายค าปรกึษาเกีย่วกับราชกจิแดก่ษัตราธริาช 

ผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ๗ พระองค ์ทีต่นตอ้งถวายค าปรกึษา และบอกมนตรแ์ก ่

พราหมณมหาศาล ๗ คน และพราหมณ์นหาดก๑ ๗๐๐ คน 

  [๓๑๒] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ครัน้ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ม ี

กติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิทพราหมณ์ สามารถมองเห็นพระ 

พรหมได ้สามารถสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์มคีวามด ารดิังนี้วา่ ‘เรามกีติตศิัพทอ์ันงาม 

ขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิทพราหมณ์ สามารถมองเห็นพระพรหมได ้สามารถ 

สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ แตเ่ราไมเ่คยเห็นพระพรหม ทัง้ไมเ่คย 

สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมเลย เราไดส้ดบัค าของพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ 

ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้อยู ่เพง่กรณุาฌาน๒ 

ตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน เขาจะเห็นพระพรหม สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ 

ทางทีด่ ีเราควรหลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยูส่กั ๔ เดอืน’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณน์หาดก ในทีน่ีห้มายถงึพราหมณ์ทีส่ าเร็จการศกึษา และไดผ้า่นพธิอีาบน ้าเสร็จแลว้ (พน้จากอา 

   ศรมที ่๑ คอืพรหมจารแีลว้เขา้สู่อาศรมที ่๒ คอืคฤหัสถ ์ตามคตขิองพราหมณ์ (ท.ีม.อ. ๓๑๑/๒๗๖) 

๒ กรณุาฌาน หมายถงึฌานทีป่ระกอบดว้ยวหิารธรรม ๔ ประการ อันบคุคลเจรญิโดยมกีรณุาเป็นตัวน า 

   (ท.ีม.อ. ๓๑๗/๒๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

กติตคิณุของมหาโควนิทพราหมณ์ 

  [๓๑๓] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จากนัน้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า 

พระเจา้เรณุถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท 

ขา้พระองคม์กีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิทพราหมณ์ สามารถมอง 

เห็นพระพรหมได ้สามารถสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ ขา้พระองค ์

ไมเ่คยเห็นพระพรหม ทัง้ไมเ่คยสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมเลย แต ่

ขา้พระองคไ์ดส้ดับค านีข้องพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารย ์

พดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้อยู ่เพง่กรณุาฌานตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน เขาจะเห็น 

พระพรหมได ้สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได‘’ ขา้พระองคป์รารถนาจะ 

หลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยูส่กั ๔ เดอืนในฤดฝูน ใคร ๆ ไมพ่งึเขา้ไปหาขา้พระองค ์

ยกเวน้คนทีน่ าอาหารไปใหค้นเดยีวเทา่นัน้’ 

  พระเจา้เรณุรับสัง่วา่ ‘โควนิทะ ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

  [๓๑๔] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จากนัน้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า 

กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองค ์ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท 

ขา้พระองคม์กีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิทพราหมณ์ สามารถมอง 

เห็นพระพรหมได ้สามารถสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ แตข่า้พระองค ์

ไมเ่คยเห็นพระพรหม ทัง้ไมเ่คยสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมเลย แต ่

ขา้พระองคไ์ดส้ดับค านีข้องพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารย ์

พดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้อยู ่เพง่กรณุาฌานตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน เขาจะเห็น 

พระพรหมได ้สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ ขา้พระองคป์รารถนาจะ 

หลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยูต่ลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน ใคร ๆ ไมพ่งึเขา้ไปหา 

ขา้พระองค ์ยกเวน้คนทีน่ าอาหารไปใหค้นเดยีวเทา่นัน้’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘โควนิทะ ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

  [๓๑๕] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จากนัน้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปหา 

พราหมณมหาศาล ๗ คน และพราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คนแลว้จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิท- 

พราหมณ์ สามารถมองเห็นพระพรหมได ้สามารถสนทนาปราศรัยปรกึษากับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

กติตคิณุของมหาโควนิทพราหมณ์ 

พระพรหมได’้ แตข่า้พเจา้ไมเ่คยเห็นพระพรหม ทัง้ไมเ่คยสนทนาปราศรัยกับ 

พระพรหมเลย แตข่า้พเจา้ไดส้ดับค านีข้องพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย์ 

และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้อยู ่เพง่กรณุาฌานตลอด ๔ เดอืนใน 

ฤดฝูน เขาจะเห็นพระพรหมไดส้นทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ ถา้อยา่งนัน้ 

พวกทา่นจงสาธยายมนตรต์ามทีไ่ดส้ดบัมาแลว้ ตามทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้โดยพสิดาร 

และจงบอกมนตรแ์กก่ันและกัน ขา้พเจา้ปรารถนาจะหลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยู ่

ตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน ใคร ๆ ไมพ่งึเขา้ไปหาขา้พเจา้ ยกเวน้คนทีน่ าอาหารไปให ้

คนเดยีวเทา่นัน้’ 

  พวกพราหมณมหาศาลและพวกพราหมณ์นหาดกกลา่ววา่ ‘ทา่นโควนิทะ 

ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

  [๓๑๖] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จากนัน้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปหา 

ภรรยาผูม้ฐีานะเทา่กัน ๔๐ คน ถงึทีอ่ยูไ่ดก้ลา่วดังนีว้า่ ‘นางผูเ้จรญิ ฉันมกีติตศิัพท ์

อันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘มหาโควนิทพราหมณ์ สามารถมองเห็นพระพรหมได ้

สามารถสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได’้ ฉันไมเ่คยเห็นพระพรหม ทัง้ไม ่

เคยสนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมเลย แตฉั่นไดส้ดับค านีข้องพราหมณ์ผูแ้ก ่

ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้ เพง่กรณุาฌาน 

ตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน เขาจะเห็นพระพรหมได ้สนทนาปราศรัยปรกึษากับ 

พระพรหมได’้ ฉันปรารถนาจะหลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยูต่ลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน 

ใคร ๆ ไมพ่งึเขา้ไปหาฉัน ยกเวน้คนทีน่ าอาหารไปใหค้นเดยีวเทา่นัน้’ 

  ภรรยาเหลา่นัน้กลา่ววา่ ‘ทา่นโควนิทะ ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร 

ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

  [๓๑๗] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จากนัน้ ทา่นโควนิทพราหมณ์จงึใหส้รา้ง 

สณัฐาคารหลังใหมท่างทศิตะวนัออกแหง่เมอืงแลว้หลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยู ่

ตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูน ไมม่ใีคร ๆ เขา้ไปหา นอกจากคนน าอาหารไปให ้

คนเดยีวเทา่นัน้ ครัน้เวลาลว่งไป ๔ เดอืนแลว้ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เกดิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การสนทนากับพระพรหม 

ความระอาทอ้แทว้า่ ‘เราไดส้ดับค านีข้องพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นอาจารย ์และ 

ผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกันวา่ ‘บคุคลผูห้ลกีเรน้ เพง่กรณุาฌานอยูต่ลอด ๔ เดอืนใน 

ฤดฝูน เขาจะเห็นพระพรหมได ้สนทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมได ้แตเ่รายัง 

ไมเ่ห็นพระพรหม ทัง้ไมไ่ดส้นทนาปราศรัยปรกึษากับพระพรหมเลย’ 

การสนทนากบัพระพรหม 

  [๓๑๘] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เวลานัน้ สนังกมุารพรหมทราบความคดิค านงึ 

ของทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ดว้ยใจ ทรงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหนา้ 

ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เกดิความหวาดกลัวขนพองสยองเกลา้ เพราะเห็นรปูที ่

ไมเ่คยเห็น ครัน้มหาโควนิทพราหมณ์เกดิความหวาดสะดุง้ขนพองสยองเกลา้แลว้ 

ไดก้ราบทลูสนังกมุารพรหมดว้ยคาถาวา่ 

    ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นเป็นใคร 

   จงึมวีรรณะ ยศ และสริ ิ

   ขา้พเจา้ไมรู่จั้กทา่นจงึขอถามวา่ 

   ขา้พเจา้จะรูจั้กทา่นไดอ้ยา่งไร’ 

  สนังกมุารพรหมตรัสตอบดว้ยคาถาวา่ 

    ‘เทพทัง้ปวงรูจั้กเราดวีา่ 

   เป็นกมุารตลอดกาลอยูใ่นพรหมโลก 

   ทา่นจงรูอ้ยา่งนีเ้ถดิ โควนิทะ’ 

  ทา่นโควนิทพราหมณ์กราบทลูดว้ยคาถาวา่ 

    ‘ขา้พเจา้ถวายของมคีา่เหลา่นี้ 

   คอื อาสนะ น ้าดืม่ น ้ามันทาเทา้ 

   น ้าตาลเคีย่ว แดพ่ระพรหม 

   ขอทา่นผูเ้จรญิจงรับของมคีา่ของขา้พเจา้เถดิ‘๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุชา. (แปล) ๒๗/๓๒/๔๗๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การสนทนากับพระพรหม 

  สนังกมุารพรหมตรัสตอบดว้ยคาถาวา่ 

    ‘ทา่นโควนิทะ เรายอมรับของมคีา่ของทา่น 

   ทีท่า่นพดูถงึ เราใหโ้อกาสทา่นแลว้ 

   จงถามเรือ่งใด ๆ ก็ไดท้ีท่า่นปรารถนาจะถาม 

   เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูในปัจจบุันและเพือ่สขุในอนาคต’ 

  [๓๑๙] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์มคีวามคดิดังนีว้า่ 

‘สนังกมุารพรหมใหโ้อกาสแลว้ เราควรถามประโยชนใ์นปัจจบุันหรอืประโยชนใ์น 

อนาคตกับทา่นอยา่งไหนหนอ’ คดิตอ่ไปอกีวา่ ‘เราเป็นผูฉ้ลาดเรือ่งประโยชนใ์น 

ปัจจบุัน แมช้นเหลา่อืน่ก็ถามประโยชนใ์นปัจจบุันกับเรา ทางทีด่ ีเราควรถามถงึ 

ประโยชนใ์นอนาคตกับสนังกมุารพรหม’ จงึกราบทลูสนังกมุารพรหมดว้ยพระคาถาวา่ 

    ‘ขา้พเจา้มคีวามสงสยัจะขอถามทา่นสนังกมุารพรหม 

   ผูไ้มม่คีวามสงสยัในปัญหาทีผู่อ้ ืน่สงสยัวา่ 

   สตัวผ์ูต้ัง้อยูใ่นธรรมอะไร ศกึษาอยูใ่นธรรมอะไร 

   จงึจะถงึพรหมโลกอันเป็นอมตะได’้ 

  สนังกมุารพรหมตรัสตอบดว้ยพระคาถาวา่ 

    ‘พราหมณ์ ในหมูม่นุษย ์

   สตัวผ์ูล้ะความยดึถอืวา่เป็นของเรา 

   เป็นผูอ้ยูผู่เ้ดยีว ผูน้อ้มใจไปในกรณุา 

   ผูไ้มม่กีลิน่ชัว่รา้ย เวน้จากเมถนุ 

   สตัวผ์ูต้ัง้อยูใ่นธรรมนี ้และศกึษาอยูใ่นธรรมนี ้

   จงึจะถงึพรหมโลกอันเป็นอมตะได’้ 

  [๓๒๐] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย มหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ค าของทา่น 

ทีว่า่ ‘ละความยดึถอืวา่เป็นของเรา’ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ‘บคุคลบางคนในโลกนีล้ะทิง้ 

กองโภคสมบตันิอ้ยใหญ ่และละเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ ค าของทา่นทีว่า่ ‘ละความยดึถอืวา่ 

เป็นของเรา’ ขา้พเจา้เขา้ใจดังวา่มานี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

การสนทนากับพระพรหม 

  ค าของทา่นทีว่า่ ‘เป็นผูอ้ยูผู่เ้ดยีว’ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ‘บคุคลบางคนในโลกนี ้

อาศัยเสนาสนะอันสงัดคอืป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ 

ลอมฟาง’ ค าของทา่นทีว่า่ ‘เป็นผูอ้ยูผู่เ้ดยีว’ ขา้พเจา้เขา้ใจดังวา่มานี้ 

  ค าของทา่นทีว่า่ ‘ผูน้อ้มใจไปในกรณุา’ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ‘บคุคลบางคนในโลก 

นีม้กีรณุาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยกรณุาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่’ ค าของ 

ทา่นทีว่า่ ‘ผูน้อ้มใจไปในกรณุา’ ขา้พเจา้เขา้ใจดังวา่มานี้ 

  อนึง่ เมือ่ทา่นผูเ้จรญิ พดูถงึกลิน่ชัว่รา้ยอยู ่ขา้พเจา้ไมรู่จั้ก(กลิน่นัน้)’ 

  มหาโควนิทพราหมณ์ทลูถามดว้ยคาถาวา่ 

    ‘ขา้แตพ่รหม บรรดามนุษย ์

   พวกไหนมกีลิน่ชัว่รา้ย 

   ขา้พเจา้ไมรู่จั้กพวกนัน้ 

   ขอทา่นผูเ้ป็นปราชญ ์จงบอกมาในทีน่ีเ้ถดิ 

   อะไรรอ้ยรัด หมูส่ตัวจ์งึเหม็นเน่าคลุง้ 

   ตอ้งไปอบาย ปิดพรหมโลกแลว้’ 

  สนังกมุารพรหมตรัสตอบดว้ยคาถาวา่ 

    ‘โกธะ (ความโกรธ) โมสวัชชะ (การพดูเท็จ) 

   นกิต ิ(การโกง) โทพภะ (การประทษุรา้ยมติร) 

   กทรยิตา๑(ความตระหนี)่ อตมิานะ (ความดหูมิน่) 

   อสุยุา (ความรษิยา) อจิฉา (ความปรารถนา) 

   วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ปรเหฐนา (การเบยีดเบยีนผูอ้ ืน่) 

   โลภะ (ความอยากได)้ โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กทรยิตา ในทีน่ีห้มายถงึความตระหนีจั่ด (ท.ีม.อ. ๓๒๐/๒๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

ถวายบังคมลาพระเจา้เรณุ 

   มทะ (ความมัวเมา) โมหะ (ความหลง) 

   สตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยกเิลสเหลา่นี ้

   จัดวา่เป็นผูม้กีลิน่ชัว่รา้ย 

   ตอ้งไปอบาย ปิดพรหมโลกแลว้’ 

  มหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘เมือ่ทา่นผูเ้จรญิตรัสบอกกลิน่ชัว่รา้ย 

ขา้พเจา้จงึรูจั้ก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก 

ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ สนังกมุารพรหมตรัสวา่ 

‘โควนิทะ ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ’ 

ถวายบงัคมลาพระเจา้เรณุ 

  [๓๒๑] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า 

พระเจา้เรณุถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ ‘บัดนี ้ขอไดโ้ปรดแสวงหาปโุรหติคนอืน่ 

ผูจ้ะถวายค าปรกึษาราชกจิแดพ่ระองคเ์ถดิ พระเจา้ขา้ ขา้พระองคป์รารถนาจะ 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ดว้ยวา่ขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหม 

ตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก ขา้พระองค ์

จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  (ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูดว้ยคาถาวา่) 

    ‘ขา้พระองคข์อถวายบังคมลา 

   พระเจา้เรณุผูเ้ป็นพระเจา้แผน่ดนิ 

   ขอพระองคท์รงทราบพระราชกจิ 

   ขา้พระองคไ์มย่นิดใีนต าแหน่งปโุรหติ’ 

  (พระเจา้เรณุตรัสตอบดว้ยคาถาวา่) 

    ‘ถา้ทา่นยังพรอ่งดว้ยสิง่ทีน่่าปรารถนา 

   เราจะเพิม่ใหเ้ต็ม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

ถวายบังคมลาพระเจา้เรณุ 

   ผูใ้ดเบยีดเบยีนทา่น 

   เราผูเ้ป็นเจา้แผน่ดนิจะหา้มผูนั้น้เอง 

  (ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ทลูตอบวา่) 

    ‘ขา้พระองคไ์มพ่รอ่งดว้ยสิง่ทีน่่าปรารถนา 

   ไมม่ใีครเบยีดเบยีนขา้พระองค ์

   แตเ่พราะไดฟั้งค าของผูไ้มใ่ชม่นุษย ์

   ขา้พระองคจ์งึไมย่นิดกีารอยูค่รองเรอืน’ 

  (พระเจา้เรณุตรัสถามวา่) 

    ‘ทา่นผูไ้มใ่ชม่นุษยม์วีรรณะอยา่งไร 

   บอกอะไรซึง่ทา่นฟังแลว้ 

   ยอมทอดทิง้ทัง้เหยา้เรอืนของพวกเรา 

   ทัง้พวกเราและชาวชมพทูวปีทัง้ส ิน้’ 

  (ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ทลูตอบวา่) 

    ‘เมือ่ขา้พระองคอ์ยูเ่พยีงล าพัง 

   เมือ่กอ่นตอ้งการจะเซน่สรวงบชูา 

   จงึสมุไฟใหล้กุโพลงดว้ยใบหญา้คา 

   ทันใดนัน้ สนังกมุารพรหมผูเ้ป็นพรหมตลอดกาล 

   มาจากพรหมโลกปรากฏแกข่า้พระองค ์

   พระพรหมตอบปัญหาแกข่า้พระองค ์

   เพราะไดฟั้งค าตอบ 

   ขา้พระองคจ์งึไมย่นิดใีนการอยูค่รองเรอืน’ 

  (พระเจา้เรณุตรัสถามวา่) 

    ‘ทา่นโควนิทะ ขา้พเจา้เชือ่ค าทีท่า่นบอก 

   ทา่นฟังค าของผูไ้มใ่ชม่นุษยแ์ลว้ 

   จะประพฤตเิป็นอยา่งอืน่ไดอ้ยา่งไร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

ถวายบังคมลากษัตรยิ ์๖ พระองค ์

   เราจะประพฤตติามทา่น ทา่นโควนิทะเป็นครขูองเรา 

   พวกเราจักประพฤตใิหบ้รสิทุธิ ์

   ตามค าสัง่สอนของทา่นโควนิทะ 

   เหมอืนแกว้ไพฑรูยไ์มม่ฝ้ีา ไรร้าค ีงดงาม ฉะนัน้’ 

  (พระเจา้เรณุตรัสวา่) ‘ถา้ทา่นโควนิทะจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เราก็ 

จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติบา้ง ทา่นมคีตใิด เราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

ถวายบงัคมลากษตัรยิ ์๖ พระองค ์

  [๓๒๒] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า 

กษัตรยิ ์๖ พระองคถ์งึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนี้วา่ ‘บัดนี ้ขอไดโ้ปรดแสวงหา 

ปโุรหติคนอืน่ผูจ้ะถวายค าปรกึษาราชกจิแดพ่ระองคเ์ถดิ พระเจา้ขา้ ขา้พระองค ์

ปรารถนาจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ดว้ยวา่ขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่ 

รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดได ้

งา่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  ล าดับนัน้ กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองค ์ทรงเลีย่งไปดา้นหนึง่ ทรงคดิกันวา่ 

‘ธรรมดาพราหมณ์เหลา่นี้มักอยากไดท้รัพย ์ทางทีด่ ีเราควรเกลีย้กลอ่มมหาโควนิท- 

พราหมณ์ดว้ยทรัพย’์ แลว้เสด็จเขา้ไปหามหาโควนิทพราหมณ์ ตรัสอยา่งนีว้า่ 

‘ในราชอาณาจักรทัง้ ๗ นี้ มทีรัพยส์มบัตมิากพอ เราจะขนมาใหต้ามทีท่า่น 

ตอ้งการ’ 

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘อยา่เลย พระเจา้ขา้ ทรัพยข์อง 

ขา้พระองคน์ีม้มีากพอกบัทรัพยข์องพระองค ์ขา้พระองคจ์ะทอดทิง้ทรัพยทั์ง้ส ิน้ออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ดว้ยวา่ ขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหม 

ตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก ขา้พระองค ์

จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  ล าดับนัน้ กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองค ์ทรงเลีย่งไปดา้นหนึง่ ทรงคดิกันวา่ ‘ธรรมดา 

พราหมณ์เหลา่นีม้ักอยากไดส้ตร ีทางทีด่ ีเราควรเกลีย้กลอ่มมหาโควนิทพราหมณ์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

ถวายบังคมลากษัตรยิ ์๖ พระองค ์

ดว้ยสตร’ี แลว้เสด็จเขา้ไปหามหาโควนิทพราหมณ์ ตรัสอยา่งนีว้า่ ‘ในราชอาณาจักร 

ทัง้ ๗ นี ้มสีตรมีากมาย เราจะน าสตรมีาใหต้ามทีท่า่นตอ้งการ’ 

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘อยา่เลย พระเจา้ขา้ ขา้พระองคม์ ี

ภรรยาฐานะเทา่กันถงึ ๔๐ คน ขา้พระองคจ์ะทอดทิง้ภรรยาทกุ ๆ คน ออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ ดว้ยวา่ขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก 

กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  [๓๒๓] กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้ทา่นโควนิทะจะออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ พวกเราก็จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติบา้ง ทา่นมคีตใิด 

พวกเราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ 

    ‘หากพระองคจ์ะทรงละสิง่ทีน่่าปรารถนา 

   อันเป็นทีข่อ้งอยูข่องปถุชุน 

   ขอจงปรารภความเพยีร 

   ทรงประกอบดว้ยก าลังขนัต ิเจรญิใหม้ั่นอยู ่

    ทางนีเ้ป็นทางตรง ไมม่ทีางอืน่ดกีวา่ 

   นีเ้ป็นพระสทัธรรมทีส่ตับรุษุรักษาไว ้

   เพือ่ไปเกดิในพรหมโลก’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ทา่นมหาโควนิทะขอจงรอคอยสกั 

๗ ปีเมือ่เวลาลว่ง ๗ ปี พวกเราจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ทา่นมคีตใิด 

พวกเราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

  ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เวลา 

๗ ปี นานเกนิไป ขา้พระองคไ์มอ่าจรอคอยพระองคอ์ยูไ่ดถ้งึ ๗ ปี ก็ใครจะ 

รู(้ชะตา)ชวีติไดเ้ลา่ บคุคลตอ้งไปปรโลก บัณฑติจงึควรก าหนดรูด้ว้ยปัญญา ควรท า 

กศุล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ผูเ้กดิมาแลว้ไมต่ายไมม่ ีขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ 

ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัด 

ไดง้า่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

ถวายบังคมลากษัตรยิ ์๖ พระองค ์

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ทา่นโควนิทะขอจงรอคอยสกั 

๖ ปี ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๕ ปี ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๔ ปี ฯลฯ ขอจงรอคอย 

สกั ๓ ปี ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๒ ปี ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๑ ปี เมือ่เวลาลว่งไป 

๑ ปี พวกเราจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ทา่นมคีตใิด พวกเราก็จะมคีต ิ

นัน้ดว้ย’ 

  ทา่นโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เวลา 

๑ ปีนานเกนิไป ขา้พระองคไ์มอ่าจรอคอยพระองคอ์ยูไ่ดถ้งึ ๑ ปี ก็ใครจะรูช้วีติ 

ไดเ้ลา่ บคุคลตอ้งไปปรโลก บัณฑติจงึควรก าหนดรูด้ว้ยปัญญา ควรท ากศุล 

ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ผูเ้กดิมาแลว้ไมต่ายไมม่ ีขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ย 

ทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดได ้

งา่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ทา่นโควนิทะขอจงรอคอยสกั 

๗ เดอืน เมือ่เวลาลว่ง ๗ เดอืน พวกเราจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ทา่นม ี

คตใิด พวกเราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

  ทา่นโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เวลา ๗ เดอืน 

นานเกนิไป ขา้พระองคไ์มอ่าจรอคอยพระองคอ์ยูไ่ดถ้งึ ๗ เดอืน ก็ใครจะรูช้วีติ 

ไดเ้ลา่ บคุคลตอ้งไปปรโลก บัณฑติจงึควรก าหนดรูด้ว้ยปัญญา ควรท ากศุล 

ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ผูเ้กดิมาแลว้ไมต่ายไมม่ ีขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ 

ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัด 

ไดง้า่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ทา่นโควนิทะขอจงรอคอยสกั 

๖ เดอืน ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๕ เดอืน ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๔ เดอืน ฯลฯ 

ขอจงรอคอยสกั ๓ เดอืน ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั ๒ เดอืน ฯลฯ ขอจงรอคอยสกั 

๑ เดอืน ฯลฯ ขอจงรอคอยสกักึง่เดอืน เมือ่เวลาลว่งไปกึง่เดอืน พวกเราจะออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ทา่นมคีตใิด พวกเราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

บอกลาพราหมณมหาศาลเป็นตน้ 

  ทา่นโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เวลา 

กึง่เดอืนนานเกนิไป ขา้พระองคไ์มอ่าจรอคอยพระองคอ์ยูไ่ดถ้งึกึง่เดอืน ก็ใครจะรู ้

ชวีติไดเ้ลา่ บคุคลตอ้งไปปรโลก บัณฑติจงึควรก าหนดรูด้ว้ยปัญญา ควรท ากศุล 

ควรประพฤตพิรหมจรรย ์ผูเ้กดิมาแลว้ไมต่ายไมม่ ีขา้พระองคไ์ดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ย 

ทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดได ้

งา่ยนัก ขา้พระองคจ์ะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระเจา้ขา้’ 

  กษัตรยิทั์ง้ ๖ พระองคต์รัสวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ ทา่นโควนิทะขอจงรอคอยสกั ๗ วนั 

พอใหพ้วกเราสัง่สอนเรือ่งราชกจิกับบตุรและพีช่ายนอ้งชายของตน ๆ เสยีกอ่น เมือ่ 

เวลาลว่งไป ๗ วนั พวกเราจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ทา่นมคีตใิด พวกเรา 

ก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

  ทา่นโควนิทพราหมณ์กราบทลูวา่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท เวลา ๗ วนั 

ไมน่านเกนิไป ขา้พระองคจั์กรอคอยสกั ๗ วนั’  

บอกลาพราหมณมหาศาลเป็นตน้ 

  [๓๒๔] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปหา 

พราหมณมหาศาล ๗ คน และพราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน ถงึทีอ่ยู ่แลว้บอกวา่ 

‘บัดนี ้พวกทา่นจงแสวงหาอาจารยอ์ืน่ผูจ้ะสอนมนตรแ์กพ่วกทา่น เราปรารถนา 

จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เราไดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก 

กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก เราจะออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติ’ 

  พวกพราหมณมหาศาลและพราหมณ์นหาดกกลา่ววา่ ‘ทา่นโควนิทะ อยา่ออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเลย บรรพชามศีกัดิน์อ้ยและมลีาภนอ้ย ความเป็น 

พราหมณ์มศีักดิใ์หญแ่ละมลีาภมาก’ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ตอบวา่ ‘พวกทา่น 

อยา่พดูอยา่งนีว้า่ ‘บรรพชามศีักดิน์อ้ยและมลีาภนอ้ย ความเป็นพราหมณ์มศีักดิ ์

ใหญแ่ละมลีาภมาก’ ใครกันเลา่ทีม่ศีักดิใ์หญก่วา่หรอืมลีาภมากกวา่เรา เวลานีเ้รา 

เป็นเหมอืนพระราชาของพระราชาทัง้หลาย เป็นเหมอืนพระพรหมของพวกพราหมณ์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

มหาโควนิทพราหมณ์ออกบวช 

เป็นเหมอืนเทวดาของพวกคหบด ีเราจะทอดทิง้ทกุสิง่ทกุอยา่งออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ ดว้ยวา่เราไดฟั้งเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ 

ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัดไดง้า่ยนัก เราจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ 

  พวกพราหมณมหาศาลและพราหมณ์นหาดกกลา่ววา่ ‘ถา้ทา่นโควนิทะจะ 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ แมพ้วกเราก็จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

ทา่นมคีตใิด พวกเราก็จะมคีตนัิน้ดว้ย’ 

บอกลาภรรยา 

  [๓๒๕] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ตอ่มา ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไป 

หาภรรยาผูม้ฐีานะเทา่กันทัง้ ๔๐ คนถงึทีอ่ยู ่แลว้บอกวา่ ‘นอ้งหญงิทัง้หลาย 

นอ้งหญงิคนใดปรารถนาจะกลับไปยังตระกลูแหง่ญาตขิองตนก็กลับได ้หรอืจะหาสาม ี

ใหมก็่ได ้ฉันปรารถนาจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เพราะวา่ฉันไดฟั้งเรือ่งกลิน่ 

ชัว่รา้ยทีพ่ระพรหมตรัสบอก กลิน่ชัว่รา้ยเหลา่นัน้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะก าจัด 

ไดง้า่ยนัก ฉันจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ 

  ภรรยาเหลา่นัน้กลา่ววา่ ‘ทา่นเทา่นัน้ทีเ่ป็นญาตขิองพวกดฉัินผูต้อ้งการญาต ิ

เป็นสามขีองพวกดฉัินผูต้อ้งการสาม ีถา้ทา่นจะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

พวกดฉัินก็จะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ย ทา่นมคีตใิด พวกดฉัินก็จะมคีต ิ

นัน้ดว้ย’ 

มหาโควนิทพราหมณ์ออกบวช 

  [๓๒๖] ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เมือ่เวลาลว่งไป ๗ วนั ทา่นมหาโควนิท- 

พราหมณ์โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

เมือ่ทา่นบวชแลว้ ไดม้ผีูโ้กนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติตามอกีจ านวนมาก ไดแ้ก ่กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ๗ 

พระองค ์พราหมณมหาศาล ๗ คน พราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คน ภรรยาผูม้ฐีานะ 

เทา่กันทัง้ ๔๐ คน กษัตรยิ ์พราหมณ์ คหบดแีละหญงิรับใชอ้กีหลายพันคน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ 

  ไดท้ราบวา่ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์มบีรษัิทนัน้แวดลอ้ม จารกิไปในหมูบ่า้น 

นคิมและราชธานทัีง้หลาย เมือ่ทา่นเขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอืนคิมใด ก็เป็นเหมอืน 

พระราชาของพระราชาทัง้หลาย เป็นเหมอืนพระพรหมของพวกพราหมณ์ เป็น 

เหมอืนเทวดาของพวกคหบดใีนหมูบ่า้นหรอืนคิมนัน้ เวลานัน้ ชาวบา้นผูพ้ลาดพลัง้ 

หรอืลืน่หกลม้พากันพดูอยา่งนีว้า่ ‘ขอนอบนอ้มแดท่า่นมหาโควนิทพราหมณ์ 

ขอนอบนอ้มแดท่า่นปโุรหติของพระเจา้แผน่ดนิทัง้ ๗ พระองค’์ 

เจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ 

  [๓๒๗] มหาโควนิทพราหมณ์มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... 

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

หมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  มกีรณุาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยกรณุาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

  มมีทุติาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยมทุติาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

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

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

  มหาโควนิทพราหมณ์แสดงหนทางแหง่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพระพรหมใน 

พรหมโลกแกเ่หลา่สาวก 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ 

  [๓๒๘] สมัยนัน้ เหลา่สาวกของมหาโควนิทพราหมณ์ผูรู้ค้ าสัง่สอนท่ัวทัง้หมด๑ 

หลังจากตายไป ไปเกดิในสคุตพิรหมโลก สว่นเหลา่สาวกผูไ้มรู่ค้ าสัง่สอนท่ัวทัง้หมด๒ 

หลังจากตายไป บางพวกเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

บางพวกเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทพชัน้นมิมานรด ีบางพวกเขา้ถงึความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับเหลา่เทพชัน้ดสุติ บางพวกเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทพชัน้ยามา 

บางพวกเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกับเหลา่เทพชัน้ดาวดงึส ์บางพวกเขา้ถงึความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทพชัน้จาตมุหาราช ผูท้ีไ่ดรั้บผลอยา่งต า่กวา่เขาทัง้หมด ไดเ้ป็น 

หมูค่นธรรพ ์

  การบวชของกลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมด จงึไมเ่ป็นโมฆะ ไมเ่ป็นหมัน มผีล มกี าไร 

ดว้ยประการฉะนีแ้ล” 

  [๓๒๙] ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรทลูถามวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงระลกึถงึ 

เรือ่งนัน้ไดอ้ยูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ปัญจสขิะ เรายังระลกึได ้สมัยนัน้ เราเป็น 

มหาโควนิทพราหมณ์ ไดแ้สดงทางแหง่ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพรหมในพรหมโลกแก ่

สาวกเหลา่นัน้ แตพ่รหมจรรยนั์น้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่ไปเกดิ 

ในพรหมโลกเทา่นัน้ 

  สว่นพรหมจรรยข์องเรานีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายโดยสว่นเดยีว เพือ่ 

คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  พรหมจรรยท์ีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หนา่ยโดยสว่นเดยีว เพือ่คลายก าหนดั 

เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นพิพานน ัน้ คอือะไร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูรู้ค้ าส ัง่สอนท ัว่ท ัง้หมด หมายถงึผูไ้ดส้มาบัต ิ๘ และอภญิญา ๖ (ท.ีม.อ. ๓๒๘/๒๘๕) 

๒ ผูไ้มรู่ค้ าส ัง่สอนท ัว่ท ัง้หมด หมายถงึผูไ้มรู่ส้มาบัตแิมเ้พยีงอย่างเดยีว (ท.ีม.อ. ๓๒๘/๒๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๖. มหาโควนิทสตูร] 

เจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ 

  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) 

  ปัญจสขิะ นีแ้ลคอืพรหมจรรยท์ีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายโดยสว่นเดยีว 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  [๓๓๐] ปัญจสขิะ เหลา่สาวกของเราผูรู้ค้ าสัง่สอนท่ัวทัง้หมด ท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เหลา่สาวกผูไ้มรู่ค้ าสัง่สอนท่ัวทัง้หมด บางพวกเป็นโอปปาตกิะ 

เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจาก 

โลกนัน้อกี บางพวกเป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และ 

เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

บางพวกเป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ การบวชของกลุบตุรเหลา่นีทั้ง้หมด จงึไม ่

เป็นโมฆะ ไมเ่ป็นหมัน มผีล มกี าไร ดว้ยประการฉะนีแ้ล” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรมใีจยนิด ีชืน่ชม 

อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท า 

ประทักษิณแลว้หายไปจากทีนั่น้เอง 

มหาโควนิทสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

วา่ดว้ยการประชมุครัง้ใหญข่องเทวดา 

 

๗. มหาสมยสูตร 

วา่ดว้ยการประชุมคร ัง้ใหญข่องเทวดา 

  [๓๓๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่่ามหาวนั๑ เขตกรงุกบลิพัสดุ ์แควน้ 

สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ซึง่ลว้นเป็นพระอรหันต ์

มเีหลา่เทวดาจ านวนมากจาก ๑๐ โลกธาตมุาประชมุกันเพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

และเยีย่มภกิษุสงฆ ์

  เทพชัน้สทุธาวาส ๔ องค ์ไดม้คีวามด ารดิังนีว้า่ “พระผูม้พีระภาคพระองคน์ี้ 

ประทับอยูท่ีป่่ามหาวนั เขตกรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่

ประมาณ ๕๐๐ รปู ซึง่ลว้นเป็นพระอรหันต ์มเีหลา่เทวดาจ านวนมากจาก ๑๐ 

โลกธาตมุาประชมุกัน เพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาคและเยีย่มภกิษุสงฆ ์ทางทีด่ ีเราก็ควร 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้กลา่วคาถาองคล์ะคาถาในส านักพระผูม้พีระภาค” 

  [๓๓๒] ล าดับนัน้ เทพเหลา่นัน้หายไปจากเทวโลกชัน้สทุธาวาสมาปรากฏ 

ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 

ฉะนัน้ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร เทพองคห์นึง่ไดก้ลา่ว 

คาถานีว้า่ 

    “การประชมุครัง้ใหญใ่นป่าใหญ ่

   มหีมูเ่ทพมาประชมุกัน 

   พวกเราพากันมายังธรรมสมัย๒นี ้

   ก็เพือ่ไดเ้ยีย่มสงฆผ์ูไ้มพ่า่ยแพ”้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ป่ามหาวนั เป็นป่าทีเ่กดิเองตามธรรมชาต ิอยูต่ดิกับเทอืกเขาหมิาลัย (ท.ีม.อ. ๓๓๑/๒๘๗) 

๒ ธรรมสมยั ในทีน่ีห้มายถงึสถานทีท่ีป่ระชมุเพือ่ฟังธรรม (ท.ีม.อ. ๓๓๒/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

วา่ดว้ยการประชมุครัง้ใหญข่องเทวดา 

  จากนัน้ เทพอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    “ภกิษุทัง้หลายในทีป่ระชมุนัน้ 

   มจีติมั่นคง ท าจติของตน ๆ ใหต้รง 

   ภกิษุผูเ้ป็นบัณฑติยอ่มรักษาอนิทรยีไ์ว ้

   เหมอืนสารถผีูก้มุบังเหยีนขบัรถมา้ไป” 

  เทพอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    “ภกิษุเหลา่นัน้ตัดกเิลสดังตะปู๑ 

   ตัดกเิลสดังลิม่สลกั ถอนกเิลสดังเสาเขือ่นไดแ้ลว้ 

   เป็นผูไ้มห่วัน่ไหว บรสิทุธิ ์

   เป็นผูป้ราศจากมลทนิ เทีย่วไป 

   เป็นผูอ้ันพระผูม้พีระภาคผูม้พีระจักษุ๒ทรงฝึกดแีลว้ 

   เหมอืนชา้งหนุ่ม ฉะนัน้” 

  เทพอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    “เหลา่ชนผูนั้บถอืพระพทุธเจา้เป็นสรณะ 

   จักไมไ่ปสูอ่บายภมู ิครัน้ละกายมนุษยแ์ลว้ 

   จักท าใหห้มูเ่ทพเจรญิเต็มที”่๓ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสดงัตะป ูในทีน่ีห้มายถงึราคะ โทสะ และโมหะ กเิลสดังลิม่สลัก และกเิลสดังเสาเขือ่น ก็มนัียเชน่ 

   เดยีวกัน (ท.ีม.อ. ๓๓๒/๒๙๖) 

๒ มพีระจกัษุ หมายถงึมพีระจักษุ ๕ คอื ๑. มังสจักข ุ(ตาเนือ้) ๒. ทพิพจักข ุ(ตาทพิย)์ ๓. ปัญญาจักข ุ

   (ตาปัญญา) ๔. พทุธจักข ุ(ตาพระพทุธเจา้) ๕. สมันตจักข ุ(ตาเห็นรอบ) (ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๑/๕๕, ท.ีม.อ. 

   ๑๘๖/๑๖๙, ๓๓๔/๓๐๐) 

๓ ดเูทยีบ ส .ส. (แปล) ๑๕/๓๗/๔๙-๕๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

 

การประชุมของเทวดา 

  [๓๓๓] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเทวดาจ านวนมากใน ๑๐ โลกธาตปุระชมุกันเพือ่เยีย่มตถาคตและ 

ภกิษุสงฆ ์ภกิษุทัง้หลาย พวกเทวดาของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอดตีกาล ทีม่าประชมุกัน ครัง้ทีม่จี านวนสงูสดุก็เทา่กับพวกเทวดาของ 

เรานีเ้องทีม่าประชมุกันในบัดนี ้พวกเทวดาของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอนาคตกาลทีม่าประชมุกัน ครัง้ทีม่จี านวนสงูสดุก็เทา่กับ 

พวกเทวดาของเรานีเ้องทีม่าประชมุกันในบัดนี้ เราจักบอกชือ่ของหมูเ่ทพ จักระบ ุ

ชือ่ของหมูเ่ทพ จักแสดงชือ่ของหมูเ่ทพ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  [๓๓๔] พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

    “เรา๑จะกลา่วเป็นคาถา 

   เหลา่ภมุมเทวดาอาศัยอยูใ่นทีใ่ด 

   เหลา่ภกิษุก็อาศัยอยูใ่นทีนั่น้ 

    ภกิษุเหลา่ใดอาศัยซอกเขา 

   มจีติมุง่มั่น มจีติตัง้มั่น 

   พวกเธอมจี านวนมากเรน้อยู ่เหมอืนราชสหี ์

   ขม่ความขนพองสยองเกลา้ได ้

   มจีติสะอาด หมดจดผอ่งใส ไมขุ่น่มัว 

    พระศาสดาทรงทราบวา่มภีกิษุกวา่ ๕๐๐ รปู 

   ผูอ้ยูใ่นป่า ในเขตกรงุกบลิพัสดุ ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรา ในทีน่ีห้มายถงึพระผูม้พีระภาค (ท.ีม.อ. ๓๓๔/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   จงึรับสัง่เรยีกพระสาวกผูย้นิดใีนศาสนามาตรัสวา่ 

   ‘ภกิษุทัง้หลาย หมูเ่ทพมุง่มากันแลว้ 

   พวกเธอจงรูจั้กเทพเหลา่นัน้’ 

    ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

   พากันท าความเพยีร๑’ 

   จงึมญีาณอันเป็นเหตใุหเ้ห็นพวกอมนุษยป์รากฏขึน้ 

   ภกิษุบางพวก เห็นอมนุษย ์๑๐๐ ตน 

   บางพวกเห็น ๑,๐๐๐ ตน 

   บางพวกเห็น ๗๐,๐๐๐ ตน 

   บางพวกเห็น ๑๐๐,๐๐๐ ตน 

   บางพวกเห็นมากมายไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

   อมนุษยอ์ยูก่ระจายไปท่ัวทกุทศิ 

    พระศาสดาผูม้พีระจักษุ 

   ทรงทราบเหตทัุง้หมด ทรงก าหนดแลว้ 

   จงึรับสัง่เรยีกพระสาวกผูย้นิดใีนศาสนามาตรัสวา่ 

   ‘ภกิษุทัง้หลาย หมูเ่ทพมุง่มากันแลว้ 

   เธอทัง้หลายจงรูจั้กหมูเ่ทพเหลา่นัน้ 

   เราจะบอกเธอทัง้หลายดว้ยวาจาตามล าดับ 

  [๓๓๕]  ยักษ์ ๗,๐๐๐ ตน ทีเ่ป็นภมุมเทวดาอยูใ่นกรงุกบลิพัสดุ ์

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง๒ 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท าความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึการเขา้ผลสมาบัต ิ(ท.ีม.อ. ๓๔๓/๓๐๙) 

๒ มคีวามรุง่เรอืง หมายถงึประกอบดว้ยอานุภาพ (ท.ีม.อ. ๓๔๑/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

    ยักษ์ ๖,๐๐๐ ตนอยูท่ีภ่เูขาหมิพานต ์

   มผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ยักษ์ ๓,๐๐๐ ตนอยูท่ีภ่เูขาสาตาครี ี

   มผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ยักษ์เหลา่นัน้รวมเป็น ๑๖,๐๐๐ ตน 

   มผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ยักษ์ ๕๐๐ ตนอยูท่ีภ่เูขาเวสสามติ 

   มผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    กมุภรียักษ์ผูรั้กษากรงุราชคฤหอ์ยูท่ีภ่เูขาเวปลุละ 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

  [๓๓๖]  ทา้วธตรฐปกครองทศิตะวนัออก 

   เป็นหัวหนา้ของพวกคนธรรพ ์

   เป็นมหาราชผูม้ยีศ 

   แมบ้ตุรของเธอมจี านวนมาก 

   ตา่งมพีลังมาก(และ)มชีือ่วา่อนิทะ 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ทา้ววริฬุหกปกครองทศิใต ้

   เป็นหัวหนา้ของพวกกมุภัณฑ ์

   เป็นมหาราชผูม้ยีศ 

   แมบ้ตุรของเธอมจี านวนมาก 

   ตา่งมพีลังมาก(และ)มชีือ่วา่อนิทะ 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ทา้ววริปัูกษ์ปกครองทศิตะวนัตก 

   เป็นหัวหนา้ของพวกนาค 

   เป็นมหาราชผูม้ยีศ 

   แมบ้ตุรของเธอมจี านวนมาก 

   ตา่งมพีลังมาก(และ)มชีือ่วา่อนิทะ 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

    ทา้วกเุวรปกครองทศิเหนอื 

   เป็นหัวหนา้ของพวกยักษ์ 

   เป็นมหาราชผูม้ยีศ 

   แมบ้ตุรของเธอมจี านวนมาก 

   ตา่งมพีลังมาก (และ)มชีือ่วา่อนิทะ 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    ทา้วธตรฐอยูท่างทศิตะวนัออก 

   ทา้ววริฬุหกอยูท่างทศิใต ้

   ทา้ววริปัูกษ์อยูท่างทศิตะวนัตก 

   ทา้วกเุวรอยูท่างทศิเหนอื 

    ทา้วจาตมุหาราชนัน้ 

   มแีสงสวา่งสอ่งไปโดยรอบท่ัวทัง้ ๔ ทศิ 

   สถติอยูใ่นป่า เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

  [๓๓๗]  พวกผูรั้บใชข้องทา้วจาตมุหาราชเหลา่นัน้ 

   เป็นพวกมมีายา หลอกลวง โออ้วดก็มาดว้ย 

   พวกผูรั้บใชท้ีม่มีายา คอื 

   กเุฏณฑ ุเวเฏณฑ ุวฏิ ูวฏิฏุะ 

   จันทนะ กามเสฏฐะ กนินุฆณัฑ ุและ นฆิณัฑก็ุมาดว้ย 

    ปนาทะ โอปมัญญะ มาตลผิูเ้ป็นเทพสารถ ี

   จติตเสนะ๑ นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจสขิะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติตเสนะ เป็นชือ่เทวบตุรพวกคนธรรพ ์๓ องค ์คอื (๑) จติตะ (๒) เสนะ (๓) จติตเสนะ (ท.ีม.ฏกีา 

   ๓๓๗/๓๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   ตมิพร ุ(คันธรรพเทวราชา) 

   และสรุยิวจัฉสา (คันธรรพเทวธดิา) ก็มาดว้ย 

    เทวราชเหลา่นัน้และคนธรรพอ์ืน่ ๆ ทีม่าพรอ้มเทวราช 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

  [๓๓๘]  อนึง่ หมูน่าคทีอ่ยูใ่นสระนาภสะ 

   และทีอ่ยูใ่นกรงุเวสาลมีาพรอ้มดว้ยพวกนาคตจัฉกะ 

   นาคกัมพลและนาคอัสดรก็มาดว้ย 

   และนาคทีอ่ยูใ่นทา่ปายาคะก็มาพรอ้มดว้ยหมูญ่าต ิ

    นาคผูอ้ยูใ่นแมน่ ้ายมนุา 

   และนาคทีเ่กดิในตระกลูธตรฐผูม้ยีศก็มา 

   พญาชา้งเอราวณัก็มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เหลา่ครฑุผูเ้ป็นทพิย ์มนัียนต์าบรสิทุธิ ์

   ผูส้ามารถจับนาคราชไดฉั้บพลัน 

   ผูบ้นิมาทางอากาศถงึทา่มกลางป่า 

   มชีือ่วา่จติรสบุรรณ 

    เวลานัน้ พวกนาคราชไมม่คีวามหวาดกลัว 

   (เพราะ) พระพทุธเจา้ทรงกระท าใหป้ลอดภัยจากครฑุ 

   นาคกับครฑุเจรจากันดว้ยวาจาอันไพเราะ 

   ตา่งมพีระพทุธเจา้เป็นสรณะ 

  [๓๓๙]  อสรูพวกทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุร 

   เป็นผูพ้า่ยแพต้อ่พระอนิทรผ์ูถ้อืวชริาวธุ 

   อสรูเหลา่นัน้มฤีทธิ ์มยีศ 

   เป็นพีน่อ้งของทา้ววาสวะ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

    พวกอสรูกาลกัญชะมรีา่งน่ากลัวมาก 

   พวกอสรูทานเวฆสะ อสรูเวปจติต ิ

   อสรูสจุติต ิอสรูปหาราทะ 

   และพญามารนมจุก็ีมาดว้ย 

    บตุรของพลอิสรู ๑๐๐ ตนทีช่ ือ่วา่เวโรจนะ 

   ทกุตนตา่งสวมเกราะเขม้แข็งเขา้ไปใกลร้าหจูอมอสรู 

   แลว้กลา่ววา่ ‘ขอความเจรญิจงมแีกท่า่น 

   บัดนี ้ถงึเวลาทีท่า่นควรเขา้ไป 

   สูป่่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย’ 

  [๓๔๐]  เวลานัน้ เทพ (๑๐ หมู)่ คอื 

   อาโป ปฐว ีเตโช วาโย 

   วรณุะ วารณุะ โสมะ ยสสะ 

   เมตตาและกรณุา๑ เป็นผูม้ยีศก็มาดว้ย 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพ (๑๐ หมู)่ คอื 

   เวณฑ ูสหล ีและเทพ ๒ หมู ่คอื อสมะ และยมะก็มา 

   เทพผูอ้าศัยพระจันทร ์มพีระจันทรน์ าหนา้มา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เมตตาและกรณุา หมายถงึเหล่าเทพทีเ่กดิดว้ยอ านาจเมตตาฌานและกรณุาฌานทีเ่คยบ าเพ็ญมา (ท.ีม.อ. 

   ๓๔๐/๓๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   เทพผูอ้าศัยพระอาทติย ์มพีระอาทติยน์ าหนา้มา 

   เทพพวกมันทวลาหกะ๑ มพีระนักษัตรน าหนา้มา 

    พระอนิทรผ์ูเ้ป็นทา้วสกักะ 

   ผูเ้ป็นทา้วปรุนิททะ๒ ทา้ววาสวะ 

   ประเสรฐิกวา่เหลา่เทพวสุ๓ก็มา 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื 

   สหภ ูผูรุ้ง่เรอืงดังเปลวไฟ 

   อรฏิฐกะ โรชะ ผูม้รัีศมดีังสดีอกผักตบ 

   วรณุะ สหธรรม อัจจตุะ อเนชกะ 

   สเุลยยะ รจุริะ และวาสวเนสก็ีมา 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทพพวกมนัทวลาหกะ ในทีน่ีห้มายถงึเทพ ๓ องค ์คอื (๑) วาตวลาหกเทพบตุร (๒) อัพภวลาหกเทพบตุร 

   (๓) อณุหวลาหกเทพบตุร (ท.ีม.อ. ๓๓๙/๓๐๕) 

๒ ปรุนิททะ ตามคตขิองฮนิดเูป็นชือ่หนึง่ของพระอนิทร ์แปลว่า ผูท้ าลายเมอืง (ปรุททะ) ตามคตพิทุธศาสนา 

   เป็นชือ่หนึง่ของพระอนิทร ์แปลวา่ ผูใ้หท้านในกาลกอ่น (ปเุร ทาน  ททาตตี ิปรุนฺิทโท) (T.W. Rhys Davids 

   and William Stede P. 469) 

๓ เทพวส ุหมายถงึเทพเจา้แหง่ทรัพย ์(T.W.Rhys Davids and William Stede P. 605) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื 

   สมานะ มหาสมานะ มานุสะ 

   มานุสตุตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูกิะ 

   หร ิโลหติวาส ีปารคะ และมหาปารคะผูม้ยีศก็มา 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื 

   สกุกะ กรมุหะ อรณุะ เวฆนสะ 

   โอทาตคัยหะผูเ้ป็นหัวหนา้ วจัิกขณะ 

   สทามัตตะ หารคชะ มสิสกะผูม้ยีศ 

   และปชนุนเทวราชผูบ้ันดาลฝนใหต้กท่ัวทกุทศิก็มา 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื 

   เทพพวกเขมยิะ เทพชัน้ดสุติ เทพชัน้ยามา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   เทพพวกกัฏฐกะ๑ผูม้ยีศ เทพพวกลัมพตีกะ 

   เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชต ิอาสวะ๒ 

   เทพชัน้นมิมานรด ีและเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดก็ีมา 

    เทพทัง้ ๑๐ หมูน่ีแ้บง่เป็น ๑๐ พวก 

   ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก 

   มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มผีวิพรรณงดงาม มยีศ 

   ตา่งยนิดมีุง่มายังป่าทีป่ระชมุของภกิษุทัง้หลาย 

    เทพทัง้หมด ๖๐ หมู ่

   ลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก มาแลว้ตามก าหนด 

   ชือ่หมูเ่ทพและเทพพวกอืน่ 

   ผูม้ผีวิพรรณและชือ่เชน่นัน้ก็มา (ดว้ยคดิ)วา่ 

    ‘พวกเราจะเขา้พบพระนาคะ๓ 

   ผูไ้มม่กีารเกดิ ไมม่กีเิลสดงัตะป ู

   ผูข้า้มโอฆะ๔ไดแ้ลว้ ไมม่อีาสวะ 

   ผูพ้น้โอฆะไดแ้ลว้ ลว่งพน้ธรรมด า 

   ดังดวงจันทรพ์น้จากเมฆฉะนัน้ 

  [๓๔๑]  สพุรหมและปรมตัตพรหม 

   ผูเ้ป็นบตุร๕ของพระผูท้รงฤทธิ์๖ก็มาดว้ย 

   สนังกมุารพรหมและตสิสพรหมก็มายังป่าทีป่ระชมุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กฏัฐกะ เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ กถกะ (ท.ีม.อ. ๓๔๐/๓๐๗) 

๒ อาสวะ เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ อาสา (ท.ีม.อ. ๓๔๐/๓๐๗) 

๓ พระนาคะ เป็นพระนามหนึง่ของพระพทุธเจา้ เพราะไมท่ าความชัว่ (ท.ีม.อ. ๓๔๐/๓๐๗) 

๔ โอฆะ หมายถงึโอฆะ ๔ คอื (๑) กาม (๒) ภพ (๓) ทฏิฐ ิ(๔) อวชิชา (ท.ีม.อ. ๓๔๐/๓๐๗) 

๕ บตุร ในทีน่ีห้มายถงึพทุธบตุรผูท้ีเ่ป็นอรยิสาวกผูเ้ป็นพรหม (ท.ีม.อ. ๓๔๑/๓๐๘) 

๖ พระผูท้รงฤทธิ ์หมายถงึพระพุทธเจา้ (ท.ีม.อ. ๓๔๑/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

    ทา้วมหาพรหม ๑,๐๐๐ องค ์ปกครองพรหมโลก 

   ทา้วมหาพรหมนัน้ อบุัตขิ ึน้ในพรหมโลก 

   มคีวามรุง่เรอืง มกีายใหญ ่มยีศก็มา 

   มพีรหม ๑๐ องค ์ผูเ้ป็นใหญก่วา่พรหม ๑,๐๐๐ องค ์

   มอี านาจเฉพาะองคล์ะอยา่งก็มา 

   มหาพรหมชือ่หารติะ มบีรวิารหอ้มลอ้ม 

   มาอยูท่า่มกลางพรหม ๑,๐๐๐ องคนั์น้’ 

  [๓๔๒]  เมือ่เสนามารมาถงึ 

   พระศาสดาไดต้รัสกับพวกเทพทัง้หมดเหลา่นัน้ 

   พรอ้มทัง้พระอนิทรแ์ละพระพรหมผูป้ระชมุกันอยู ่

   จงดคูวามโงเ่ขลาของกัณหมาร 

    มหาเสนามารไดส้ง่เสนามารไป 

   ในทีป่ระชมุใหญข่องเหลา่เทพดว้ยค าวา่ 

   “พวกทา่นจงไปจับหมูเ่ทพผกูไว ้

   พวกทา่นจงผกูไวด้ว้ยราคะเถดิ 

   จงลอ้มไวท้กุดา้น 

   ใคร ๆ อยา่ไดป้ลอ่ยใหผู้ใ้ดหลดุพน้ไป” 

   แลว้ก็เอาฝ่ามอืตบแผน่ดนิท าเสยีงน่ากลัว 

   (แต)่ ในเวลานัน้ ไมอ่าจ ท าใหใ้ครตกอยูใ่นอ านาจได ้

   จงึกลับไปทัง้ทีเ่กรีย้วโกรธ 

   เหมอืนเมฆฝนทีบ่ันดาลใหฝ้นตก ฟ้ารอ้ง ฟ้าแลบ ฉะนัน้ 

  [๓๔๓]  พระศาสดาผูม้พีระจักษุ 

   ทรงทราบเหตทัุง้หมด ทรงก าหนดแลว้ 

   จงึรับสัง่เรยีกพระสาวกผูย้นิดใีนศาสนามาตรัสวา่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๗. มหาสมยสตูร] 

การประชมุของเทวดา 

   ‘ภกิษุทัง้หลาย เสนามารมุง่มากันแลว้ 

   พวกเธอจงรูจั้กพวกเขา’ 

    ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

   พากันท าความเพยีร 

   เสนามารหลกีไปจากเหลา่ภกิษุผูป้ราศจากราคะ 

   ไมอ่าจแมท้ าขนของภกิษุเหลา่นัน้ใหไ้หวได ้

  (พญามารกลา่วสรรเสรญิวา่) 

    ‘หมูพ่ระสาวกของพระพทุธเจา้ 

   ชนะสงครามแลว้ทัง้ส ิน้ ลว่งพน้ความหวาดกลัว 

   มยีศปรากฏอยูใ่นหมูช่น 

   บันเทงิอยูก่ับภตู๑ทัง้หลาย” 

มหาสมยสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภตู ในทีน่ีห้มายถงึพระอรยิะในศาสนาของพระทศพล (ท.ีม.อ. ๓๔๓/๓๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

วา่ดว้ยปัญหาของทา้วสกักะ 

 

๘. สกักปญัหสูตร 

วา่ดว้ยปญัหาของทา้วสกักะ 

  [๓๔๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นถ ้าอนิทสาละทีภ่เูขาเวทยิกะ ทางทศิเหนอื 

ของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑ ์ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกแหง่กรงุราชคฤห ์

แควน้มคธ 

  เวลานัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงเกดิความขวนขวายเพือ่จะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ทรงมคีวามด ารดิังนีว้า่ “บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ประทับอยู ่

ณ ทีไ่หนหนอ” ทอดพระเนตรเห็นพระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นถ ้าอนิทสาละ ทีภ่เูขา 

เวทยิกะ ทางทศิเหนอืของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑ ์ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก 

แหง่กรงุราชคฤห ์แควน้มคธ จงึรับสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ “ทา่นผู ้

นริทกุขทั์ง้หลาย พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นถ ้าอนิทสาละทีภ่เูขาเวทยิกะ ทางทศิเหนอื 

ของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑ ์ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกแหง่กรงุราชคฤห ์

แควน้มคธ ทางทีด่ ีชาวเราควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้” 

  พวกเทพชัน้ดาวดงึสท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  [๓๔๕] ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกปัญจสขิะ คันธรรพบตุร๑มา 

ตรัสวา่ “พอ่ปัญจสขิะ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นถ ้าอนิทสาละทีภ่เูขาเวทยิกะ 

ทางทศิเหนอืของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑ ์ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกแหง่กรงุ 

ราชคฤห ์แควน้มคธ ทางทีด่ ีชาวเราควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัจสขิะ คนัธรรพบตุร เป็นเทพบตุรองคห์นึง่ในพวกคนธรรพ ์ซึง่เป็นบรวิารของทา้วธตรฐมหาราช และ 

   เป็นผูรั้บใชพ้ระทศพล สามารถเขา้เฝ้าทลูถามปัญหา ขอสดับพระธรรมเทศนาไดท้กุขณะทีต่อ้งการ ทา้วสักกะ 

   จอมเทพจงึชวนทา่นไปพรอ้มกันเพือ่จะไดท้ลูขอพระวโรกาสกะพระผูม้พีระภาค แลว้ทลูถามปัญหาตอ่ไป 

   (ท.ีม.อ. ๓๔๕/๓๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

วา่ดว้ยปัญหาของทา้วสกักะ 

ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ถอืพณิสเีหลอืงดังผลมะตมู 

ตามเสด็จทา้วสกักะจอมเทพมา 

  [๓๔๖] ตอ่มา ทา้วสกักะจอมเทพ ผูม้เีหลา่เทพชัน้ดาวดงึสแ์วดลอ้ม มปัีญจสขิะ 

คันธรรพบตุรน าเสด็จ ไดท้รงหายตัวจาก(ภพ)ชัน้ดาวดงึสไ์ปปรากฏอยูท่ีภ่เูขาเวทยิกะ 

ทางทศิเหนอืของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑ ์เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขน 

ออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

  เวลานัน้ ภเูขาเวทยิกะและหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑส์วา่งไสวยิง่นัก ดว้ย 

เทวานุภาพของเหลา่เทพ ชาวบา้นใกลเ้รอืนเคยีงรอบ ๆ กลา่วกันอยา่งนีว้า่ “วนันี้ 

ภเูขาเวทยิกะถกูไฟเผาไหมล้กุโชตชิว่ง ท าไมหนอ วนันี ้ภเูขาเวทยิกะและหมูบ่า้น 

พราหมณ์ชือ่อัมพสณัฑจ์งึสวา่งไสวยิง่นักเลา่” พากันตกใจขนพองสยองเกลา้ 

  [๓๔๗] ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกปัญจสขิะ คันธรรพบตุรมา 

ตรัสวา่ “ปัญจสขิะ ตถาคตทรงเขา้ฌาน๑ ทรงพอพระทัยในฌาน ระหวา่งทีพ่ระองค ์

ประทับหลกีเรน้อยู ่คนเชน่เรายากทีจ่ะเขา้ไปเฝ้าได ้ทางทีด่ ีพอ่ควรท าใหพ้ระองค ์

ทรงพอพระทัยกอ่น หลังจากนัน้ พวกเราจงึควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

  ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้จงึถอืพณิสเีหลอืงดังผลมะ- 

ตมูเขา้ไปจนถงึถ ้าอนิทสาละแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร คะเนดวูา่ “ระยะเทา่นี้พระผู ้

มพีระภาคประทับอยูไ่มไ่กลนัก ไมใ่กลนั้กจากเรา และทรงไดย้นิเสยีงของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เขา้ฌาน หมายถงึการเพง่พนิจิดว้ยจติทีเ่ป็นสมาธแิน่วแน่ ในทีน่ีมุ้่งถงึฌาน ๒ คอื (๑) อารัมมณูปนชิฌาน 

   (การเพง่อารมณ์ ไดแ้ก ่สมาบัต ิ๘ คอื รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔) (๒) ลักขณูปนชิฌาน(การเพง่ลักษณะ 

   ไดแ้ก ่วปัิสสนา มรรค และผล) (ท.ีม.อ. ๓๔๗/๓๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เพลงขบักลอ่มของปัญจสขิะ คันธรรพบตุร 

 

เพลงขบักลอ่มของปญัจสขิะ คนัธรรพบตุร 

  [๓๔๘] ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดบ้รรเลงพณิสเีหลอืง 

ดังผลมะตมูและกลา่วคาถาอันเกีย่วเนือ่งดว้ยพระพทุธ เกีย่วเนือ่งดว้ยพระธรรม 

เกีย่วเนือ่งดว้ยพระสงฆ ์เกีย่วเนือ่งดว้ยพระอรหันต ์และเกีย่วเนือ่งดว้ยกามเหลา่นีว้า่ 

    “แมภ่ัททาสรุยิวจัฉสา๑ 

   ฉันขอกราบทา่นตมิพรบุดิาของเธอ 

   โดยเหตทุีเ่ธอเกดิมางดงาม ท าใหฉั้นปลืม้ใจ 

   เหมอืนสายลมยอ่มเป็นทีป่รารถนาของผูม้เีหงือ่ 

   หรอืเหมอืนน ้าเป็นทีป่รารถนาของผูก้ระหาย 

    เธอผูไ้ฉไลเป็นทีรั่กของฉัน 

   ดจุธรรมเป็นทีรั่กของพระอรหันต ์

   เธอจงชว่ยดับความเรา่รอ้น๒ 

   เหมอืนชว่ยวางยาคนไขผู้ก้ระสบักระสา่ย 

   เหมอืนใหอ้าหารแกผู่ห้วิ 

   หรอืเหมอืนใชน้ ้าดับไฟทีก่ าลังลกุอยู ่

    ขอใหฉั้นไดซ้บลงจดถันและอทุรของเธอ 

   เหมอืนชา้งทีร่อ้นจัดในคราวรอ้น 

   หยั่งลงสูส่ระโบกขรณีมนี ้าเย็น 

   ระคนดว้ยละอองเกสรดอกปทมุ 

    ฉันมนึงงเพราะ(เห็น)ชว่งขาทีง่ามสมสว่น 

   ไมรั่บรูเ้หตกุารณ์ (อะไรๆ) 

   เหมอืนชา้งเหลอืขอเพราะถอืวา่เราชนะไดแ้ลว้๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สรุยิวจัฉสา เป็นชือ่ของเทพธดิา ผูม้สีริโิฉมงดงามทั่วสรรพางค ์มรัีศมอีอ่น ๆ เปลง่ออกจากรา่งกายดจุ 

   แสงออ่นของดวงอาทติยย์ามทอแสง (ท.ีม.อ. ๓๔๘/๓๑๖) 

๒ ความเรา่รอ้น ในทีน่ีห้มายถงึความเรา่รอ้นเพราะไฟคอืราคะ (ท.ีม.อ. ๓๔๘/๓๑๖) 

๓ เราชนะไดแ้ลว้ หมายถงึไมอ่ยู่ในอ านาจของแหลนและหอกซดั (ท.ีม.อ. ๓๔๘/๓๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เพลงขบักลอ่มของปัญจสขิะ คันธรรพบตุร 

   ฉันมใีจจดจอ่ทีเ่ธอ ไมอ่าจกลับใจทีแ่ปรผันไป 

   เหมอืนปลาทีก่ลนืเบ็ดเขา้ไป 

    นางผูเ้จรญิ เธอจงเอาขาซา้ยกระหวดัฉันไว ้

   เธอผูม้ดีวงตาหยาดเยิม้จงกระหวดัฉันไวเ้ถดิ 

   เธอผูง้ดงามจงสวมกอดฉันไว ้

   สิง่นีค้อืส ิง่ทีฉั่นปรารถนายิง่นัก 

   ความใครข่องฉันตอ่เธอผูม้ผีมงามสลวย 

   ถงึมนีอ้ยก็เกดิผลมาก 

   เหมอืนทักษิณาทีถ่วายแดพ่ระอรหันต ์

    นางผูง้ดงามท่ัวสรรพางค ์

   บญุทีฉั่นไดท้ าไวใ้นพระอรหันตผ์ูค้งทีนั่น้ 

    จงอ านวยผลแกฉั่นพรอ้มกับเธอ 

    นางผูง้ดงามท่ัวสรรพางค ์

   บญุทีฉั่นไดท้ าไวใ้นปฐพมีณฑลนี้ 

   จงอ านวยผลแกฉั่นพรอ้มกับเธอ 

   แม(่ภัททา)สรุยิวจัฉสา ฉันใฝ่ฝันหาเธอ 

   เหมอืนพระสมณศากยบตุรผูท้รงเขา้ฌานอยูผู่เ้ดยีว 

   ผูม้ปัีญญาครองตน มสีต ิ

   เป็นมนุ ีแสวงหาอมตธรรม 

    แมค่ณุคนงาม ถา้ฉันไดอ้ยูร่ว่มกับเธอ ก็จะพงึชืน่ชม 

   เหมอืนพระมนุบีรรลพุระสมัโพธญิาณอันสงูสดุพงึชืน่ชมฉะนัน้ 

    หากทา้วสกักะผูเ้ป็นใหญแ่หง่ดาวดงึส ์

   จะประทานพรแกฉั่น 

   ฉันก็จะตอ้งเลอืกเอาเธอเป็นแน่ 

   ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยูอ่ยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เพลงขบักลอ่มของปัญจสขิะ คันธรรพบตุร 

    แมค่ณุผูเ้ฉลยีวฉลาด 

   ฉันขอนอ้มไหวบ้ดิาของเธอผูม้ธีดิางามเชน่นี้ 

   ดจุตน้สาละทีผ่ลดิอกใหม ่ๆ ฉะนัน้” 

  [๓๔๙] เมือ่ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรกราบทลูอยา่งนี ้พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสกับปัญจสขิะ คันธรรพบตุรดังนีว้า่ “ปัญจสขิะ เสยีงสายพณิของทา่นเทยีบไดก้ับ 

เสยีงขบัรอ้ง และเสยีงขบัรอ้งเทยีบไดก้ับเสยีงสายพณิ เสยีงสายพณิของทา่นไมเ่กนิ 

เสยีงขบัรอ้ง และเสยีงขบัรอ้งก็ไมเ่กนิเสยีงสายพณิ คาถาอันเกีย่วเนือ่งดว้ยพระพทุธ 

เกีย่วเนือ่งดว้ยพระธรรม เกีย่วเนือ่งดว้ยพระสงฆ ์เกีย่วเนือ่งดว้ยพระอรหันต ์และ 

เกีย่วเนือ่งดว้ยกามเหลา่นี้ ทา่นประพันธไ์วเ้มือ่ไร” 

  ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ด ้

ประพันธค์าถาเหลา่นีไ้ว ้เมือ่สมัยทีพ่ระผูม้พีระภาคแรกตรัสรู ้ประทับอยูใ่ตต้น้ 

อชปาลนโิครธ รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา สมัยนัน้ ขา้พระองคห์ลงรัก 

ภัททาสรุยิวจัฉสา ธดิาของทา้วตมิพรคุันธรรพราช แตน่างรักผูอ้ ืน่คอืหลงรักสขิณัฑ ี

บตุรของมาตลสีงัคาหกเทพบตุร เมือ่ขา้พระองคไ์มไ่ดน้างดว้ยวธิหีนึง่จงึถอืเอาพณิส ี

เหลอืงดังผลมะตมูเขา้ไปยังนเิวศนข์องทา้วตมิพรคุันธรรพราช แลว้บรรเลงพณิขึน้ 

กลา่วคาถาอันเกีย่วเนือ่งดว้ยพระพทุธ เกีย่วเนือ่งดว้ยพระธรรม เกีย่วเนือ่งดว้ย 

พระสงฆ ์เกีย่วเนือ่งดว้ยพระอรหันต ์และเกีย่วเนือ่งดว้ยกามเหลา่นีว้า่ 

    ‘แมภ่ัททาสรุยิวจัฉสา 

   ฉันขอกราบทา่นตมิพรบุดิาของเธอ 

   โดยเหตทุีเ่ธอเกดิมางดงาม ท าใหฉั้นปลืม้ใจ 

      ฯลฯ 

    แมค่ณุผูเ้ฉลยีวฉลาด 

   ฉันขอนอ้มไหวบ้ดิาของเธอผูม้ธีดิางามเชน่นี้ 

   ดจุตน้สาละทีผ่ลติดอกใหม ่ๆ ฉะนัน้’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

ทา้วสกักะจอมเทพเขา้เฝ้า 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนี ้นางภัททาสรุยิวจัฉสา 

กลา่วตอบวา่ ‘ทา่นผูน้ริทุกข ์ฉันไมเ่คยเห็นพระผูม้พีระภาคในทีเ่ฉพาะพระพักตร ์

เป็นแตเ่คยไดย้นิเมือ่เขา้ไปฟ้อนในสธุัมมาเทวสภาของเหลา่เทพชัน้ดาวดงึสเ์ทา่นัน้ 

เนือ่งจากทา่นไดก้ลา่วสรรเสรญิพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ได ้ก็จงมาสมาคมกับพวกเรา 

ณ บัดนี’้ ขา้พระองคจ์งึไดร้ว่มสมาคมกับนางและไมใ่ชค่รัง้นีเ้ทา่นัน้ หลังจากนัน้มา 

ขา้พระองคก็์ไดส้มาคมกันอกี” 

ทา้วสกักะจอมเทพเขา้เฝ้า 

  [๓๕๐] ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงมคีวามด ารดิังนีว้า่ “ปัญจสขิะ 

คันธรรพบตุร ไดท้ลูปราศรัยกับพระผูม้พีระภาค และพระผูม้พีระภาคก็ทรงปราศรัย 

กับปัญจสขิะ” จงึรับสัง่เรยีกปัญจสขิะ คันธรรพบตุรมาตรัสวา่ “ปัญจสขิะ พอ่จง 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคตามค าของเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา้วสกักะ 

จอมเทพพรอ้มดว้ยอ ามาตย ์พรอ้มดว้ยบรษัิท ขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร” 

  ปัญจสขิะ คันธรรพบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

ตามรับสัง่วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา้วสกักะ จอมเทพพรอ้มดว้ยอ ามาตย ์พรอ้มดว้ย 

บรษัิท ขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร’ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปัญจสขิะ ขอใหท้า้วสกักะ จอมเทพพรอ้มดว้ย 

อ ามาตย ์พรอ้มดว้ยบรษัิทจงมคีวามสขุเถดิ เพราะวา่มพีวกเทวดา มนุษย ์อสรู 

นาค คนธรรพ ์และสตัวเ์หลา่อืน่อกีจ านวนมากตา่งก็ปรารถนาความสขุ” 

  [๓๕๑] พระตถาคตทัง้หลายยอ่มประทานพรแกเ่ทพผูม้ศีักดิใ์หญเ่ชน่นีอ้ยา่ง 

นีแ้ล ทา้วสกักะ จอมเทพผูอ้ันพระผูม้พีระภาคไดป้ระทานพรแลว้ เสด็จเขา้ไปยังถ ้า 

อนิทสาละของพระผูม้พีระภาค ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร แมพ้วกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสก็์เขา้ไปยังถ ้าอนิทสาละ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ที ่

สมควร แมปั้ญจสขิะ คันธรรพบตุร ก็เขา้ไปยังถ ้าอนิทสาละ ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

ทา้วสกักะจอมเทพเขา้เฝ้า 

  เวลานัน้ ถ ้าอนิทสาละซึง่มพีืน้ไมส่ม า่เสมอก็สม า่เสมอ ทีค่ับแคบก็กลับ 

กวา้งขวาง ความมดืในถ ้าหายไป เกดิความสวา่งขึน้เพราะเทวานุภาพของเหลา่เทพ 

  [๓๕๒] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา้วสกักะ จอมเทพดังนีว้า่ “นีเ้ป็น 

เหตนุ่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏทีท่า้วโกสยี ์มกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก 

เสด็จมาถงึทีน่ีไ้ด”้ 

  ทา้วสกักะ จอมเทพกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคป์รารถนา 

จะมาเฝ้าพระผูม้พีระภาคตัง้นานแลว้ แตม่ัวสาละวนดว้ยกจิหนา้ทีข่องพวกเทพชัน้ 

ดาวดงึส ์จงึไมส่ามารถมาเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้ครัง้หนึง่ พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยูท่ีส่ลฬาคาร เขตกรงุสาวตัถ ีขา้พระองคไ์ดไ้ปยังกรงุสาวตัถเีพือ่จะเฝ้า 

พระองค ์แตข่ณะนัน้พระองคป์ระทับเขา้สมาธอิยู ่มนีางปรจิารกิาของทา้วเวสวณั 

มหาราชชือ่วา่ภชุคคีอยอปัุฏฐาก นางยนืประนมมอืถวายนมัสการอยู ่ขณะนัน้ 

ขา้พระองคก์ลา่วกับนางวา่ ‘นอ้งหญงิ เธอจงถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคตามค า 

ของเราวา่ ‘ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยอ ามาตยพ์รอ้มดว้ยบรษัิท ขอถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนี้ 

นางตอบขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์เวลานีไ้มใ่ชเ่วลาทีจ่ะเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

พระองคท์า่นทรงหลกีเรน้เพยีงล าพัง’ ขา้พระองคจ์งึสัง่วา่ ‘นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้ 

คราวทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงออกจากสมาธ ิเธอจงถวายอภวิาทพระองคต์ามค าของ 

เราวา่ ‘ทา้วสกักะ จอมเทพพรอ้มดว้ยอ ามาตยพ์รอ้มดว้ยบรษัิท ขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระเศยีร’ นางไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

หรอืไม ่พระองคท์รงระลกึถงึค าของนางไดอ้ยูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เธอไหวเ้ราแลว้ เราระลกึถงึค าของเธอได ้และเรา 

ออกจากสมาธเิพราะเสยีงลอ้รถของพระองค”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพกราบทลูวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ดบัรับมาเฉพาะหนา้พวกเทพ 

ผูเ้กดิในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึสก์อ่นกวา่พวกขา้พระองคว์า่ ‘คราวทีพ่ระตถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก หมูเ่ทพเจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง’ 

ขอ้นีข้า้พระองคไ์ดเ้ห็นประจักษ์แลว้วา่ เมือ่พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก หมูเ่ทพเจรญิเต็มที ่หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

 

เร ือ่งโคปกเทพบตุร 

  [๓๕๓] ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในกรงุกบลิพัสดุน์ี ้ไดม้ศีากยธดิานามวา่โคปิกา 

ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธ เลือ่มใสในพระธรรม เลือ่มใสในพระสงฆ ์ผูรั้กษาศลี๑ให ้

บรบิรูณ์ หน่ายความรูส้กึเป็นหญงิ อบรมความรูส้กึเป็นชาย๒ หลังจากตายแลว้ไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ไดอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ไดเ้ป็นบตุรของขา้พระองค ์

ในทีนั่น้พวกเทพรูจั้กเธออยา่งนีว้า่ ‘โคปกเทพบตุร’ ภกิษุอืน่อกี ๓ รปูประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค ไปเกดิในหมูค่นธรรพซ์ ึง่เป็นชัน้ต า่ พวกคนธรรพนั์น้ 

เอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ มาสูท่ีบ่ ารงุบ าเรอของขา้ 

พระองค ์โคปกเทพบตุรกลา่วเตอืนพวกคนธรรพผ์ูม้ายังทีบ่ ารงุบ าเรอของขา้พระองคว์า่ 

‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย พวกทา่นหันหนา้ไปทางไหน๓ ทัง้ทีไ่ดฟั้งพระธรรมของพระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้แลว้ เราเป็นหญงิเลือ่มใสในพระพทุธ เลือ่มใสในพระธรรม 

เลือ่มใสในพระสงฆ ์รักษาศลีใหบ้รบิรูณ์ หน่ายความรูส้กึเป็นหญงิ อบรมความรูส้กึ 

เป็นชาย หลังจากตายแลว้มาเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ไดอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

เป็นบตุรของทา้วสกักะจอมเทพ ในทีน่ีพ้วกเทพรูจั้กเราอยา่งนีว้า่ ‘โคปกเทพบตุร’ 

สว่นพวกทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค มาเกดิในหมูค่นธรรพซ์ ึง่เป็น 

ชัน้ต า่ พวกเราไดเ้ห็นผูร้ว่มประพฤตธิรรมทีม่าเกดิในหมูค่นธรรพซ์ ึง่เป็นชัน้ต า่ 

นับวา่ไดเ้ห็นรปูทีไ่มน่่าดเูลย’ เมือ่พวกคนธรรพ ์๓ ตน ถกูโคปกเทพบตุรตกัเตอืน 

มเีทพ๔ ๒ องค ์กลับไดส้ตใินปัจจบุันทันทแีลว้ไปเกดิในพรหมโลกชัน้พรหมปโุรหติา 

สว่นเทพอกีองคห์นึง่ยังคงอยูใ่นกามภพ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ (ท.ีม.อ. ๓๕๓/๓๒๑) 

๒ หนา่ยความรูส้กึเป็นหญงิ อบรมความรูส้กึเป็นชาย หมายถงึอาการทีไ่มไ่ดเ้กดิจากภาวะผดิปกตดิา้น 

   ความรูส้กึ แตเ่กดิจากความปรารถนาจะบ าเพ็ญบารมใีหส้งูขึน้ เนือ่งจากเพศหญงิไมอ่าจบรรลุปัจเจกโพธ-ิ 

   ญาณและสัมมาสัมโพธญิาณได ้(ท.ีม.อ. ๓๕๓/๓๒๑) 

๓ หนัหนา้ไปทางไหน หมายถงึใจลอยหรอืนอนหลับในขณะทีพ่ระพทุธเจา้แสดงธรรมเฉพาะหนา้ (ท.ีม.อ. 

   ๓๕๓/ ๓๒๒) 

๔ เทพ ในทีน่ีห้มายถงึคนธรรพ ์(ท.ีม.อ. ๓๕๓/๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

  [๓๕๔] โคปกเทพบตุรกลา่ววา่ 

    ‘เรามนีามวา่ ‘โคปิกา’ 

   เป็นอบุาสกิาของพระพทุธเจา้ผูม้พีระจักษุ 

   เราเลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระพทุธ พระธรรม 

   และมจีติเลือ่มใสบ ารงุพระสงฆ ์

    เพราะความดขีองพระธรรมของพระพทุธเจา้พระองคนั์น้ทเีดยีว 

   เราไดเ้ป็นบตุรของทา้วสกักะ มอีานุภาพมาก 

   มคีวามรุง่เรอืงมาก มาเกดิในเทวโลกชัน้ดาวดงึส ์

   แมใ้นทีน่ีพ้วกเทพรูจั้กเราวา่ ‘โคปกเทพบตุร’ 

    เราไดม้าเห็นพวกภกิษุผูเ้ป็นสาวกของพระโคดม 

   ผูเ้กดิอยูใ่นหมูค่นธรรพ ์

   ซึง่เราเคยเห็นมาแลว้ เมือ่ครัง้เป็นมนุษย ์

   ยังไดเ้คยปรนนบิัตเิทา้๑ ในเรอืนของตน 

   แลว้อปัุฏฐากดว้ยขา้วและน ้า 

    ทา่นเหลา่นีห้ันหนา้ไปทางไหน 

   จงึไมไ่ดรั้บพระธรรมของพระพทุธเจา้ 

    พระธรรมทีว่ญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

   ทีพ่ระพทุธเจา้ผูม้พีระจักษุตรัสรูแ้ลว้ ทรงแสดงไวด้แีลว้ 

   แมเ้ราก็เขา้ไปหาพวกทา่นไดฟั้งสภุาษิตของพระอรยิเจา้ 

   ไดเ้ป็นบตุรของทา้วสกักะ มอีานุภาพมาก 

   มคีวามรุง่เรอืงมาก มาเกดิในเทวโลกชัน้ดาวดงึส ์

    สว่นพวกทา่นเขา้ไปน่ังใกลพ้ระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิ 

   ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระพทุธเจา้ผูย้อดเยีย่ม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรนนบิตัเิทา้ หมายถงึการอปัุฏฐาก เชน่ การลา้งเทา้ การนวดเทา้ และการทาเทา้ (ท.ีม.อ. ๓๕๔/๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

   แตก่ลับมาเกดิในหมูเ่ทพชัน้ต า่ 

   การเกดิของพวกทา่นไมส่มควร 

   เราไดม้าเห็นผูร้่วมประพฤตธิรรม 

   มาเกดิในหมูเ่ทพชัน้ต า่นับวา่ไดเ้ห็นรปูทีไ่มน่่าดเูลย 

    พวกทา่นมาเกดิในหมูค่นธรรพ ์

   ยังตอ้งมาสูท่ีบ่ ารงุบ าเรอของพวกเทพ 

   ขอใหท้า่นจงดคูวามวเิศษอันนีข้องเราผูอ้ยูค่รองเรอืนเถดิ 

   เราเป็นหญงิ แตว่นันีเ้ป็นเทพบตุร 

   ผูพ้ร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุอนัเป็นทพิย’์ 

    คนธรรพพ์วกนัน้พรอ้มกันมาพบโคปกเทพบตุร 

   ถกูเทพบตุรผูเ้ป็นสาวกของพระโคดมตกัเตอืนแลว้ 

   จงึเกดิความสงัเวชวา่ 

   ‘เอาเถดิ พวกเราจะเพยีรพยายาม 

   อยา่ไดเ้ป็นคนรับใชข้องผูอ้ ืน่อกีเลย’ 

    บรรดาคนธรรพเ์หลา่นัน้ 

   คนธรรพ ์๒ ตนระลกึถงึค าสอนของพระโคดมได ้

   จงึไดเ้ริม่ตัง้ความเพยีร หน่ายความคดิในภพนี้ 

   เห็นโทษในกาม ตัดกามสงัโยชน์๑และกามพันธน์๒ 

   อันเป็นโยคะทีล่ะไดย้ากของมารผูม้บีาป 

   กา้วลว่งเหลา่เทพชัน้ดาวดงึส ์

   เพราะตัดกามคณุอันมอียูเ่สยีได ้

   ประดจุชา้งตดับว่งบาศได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามสงัโยชน ์หมายถงึกามราคะ ซึง่มชีือ่ตา่ง ๆ เชน่ ฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ (ท.ีม.ฏกีา ๓๕๔/๓๑๔) 

๒ กามพนัธน ์หมายถงึกามราคะ ซึง่มชีือ่ตา่ง ๆ เชน่ โยคะ คันถะ (ท.ีม.อ. ๓๕๔/๓๒๔) และดเูทยีบ ข.ุม. 

   (แปล) ๒๙/๒/๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

    เทพทัง้หมดพรอ้มทัง้พระอนิทรแ์ละพระปชาบด ี

   เขา้ไปน่ังประชมุกันในสธุัมมาเทวสภา 

   ซึง่ลว้นแตเ่ป็นผูก้ลา้ ปราศจากราคะ 

   ก าลังบ าเพ็ญธรรมทีป่ราศจากความก าหนัด๑ 

   ไดก้า้วลว่งเทพพวกนัน้ทีน่ั่งอยู ่

    ทา้ววาสวะผูเ้ป็นใหญก่วา่เทพ 

   ทอดพระเนตรเทพเหลา่นัน้ 

   ทา่มกลางหมูเ่ทพแลว้ทรงสงัเวชวา่ 

   ‘เทพเหลา่นัน้มาเกดิในหมูเ่ทพชัน้ต า่กวา่ 

   เวลานีก้ลับกา้วลว่งพวกเทพชัน้ดาวดงึสไ์ด’้ 

    โคปกเทพบตุรนัน้พจิารณาถอ้ยค าของทา้วสกักะ 

   ผูท้รงเกดิความสงัเวชแลว้กราบทลูทา้ววาสวะวา่ 

   ‘มพีระพทุธเจา้ผูท้รงเป็นจอมคนอยูใ่นมนุษยโลก 

   ทรงครอบง ากามเสยีได ้พระนามวา่พระศากยมนุ ี

   เทพพวกนัน้เป็นบตุรของพระพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   เป็นผูเ้สือ่มจากสติ๒ถกูขา้พระองคต์ักเตอืนแลว้จงึกลับไดส้ต’ิ 

    บรรดาทา่นทัง้ ๓ เหลา่นัน้ 

   ผูห้นึง่คงเกดิในหมูค่นธรรพอ์ยูใ่นภพนี้ 

   อกี ๒ ทา่นด าเนนิตามทางสมัโพธิ๓ 

   เพราะเป็นผูม้จีติมั่นคง ยอ่มเยย้เทวโลก๔ได ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีป่ราศจากความก าหนดั ในทีน่ีห้มายถงึอนาคามมิรรค (ท.ีม.อ. ๓๕๔/๓๒๔) 

๒ สต ิในทีน่ีไ้ดแ้กฌ่าน (ท.ีม.อ. ๓๕๔/๓๒๔) 

๓ ทางสมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึอนาคามมิรรค (ท.ีม.อ. ๓๕๔/๓๒๔) 

๔ เยย้เทวโลก หมายถงึคนธรรพ ์๒ ตนพอไดอ้ปุจารสมาธแิละอัปปนาสมาธแิลว้ก็ท าใหเ้ป็นบาท เพือ่ให ้

   บรรลสุัมโพธ ิแลว้จักไมเ่วยีนกลับมาในภพภมูทิีต่ ่าอกีตอ่ไป (ท.ีม.อ.๓๕๔/ ๓๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

    การประกาศธรรมในศาสนานีเ้ป็นเชน่นี้ 

   ไมม่พีระสาวกรปูไหนจะสงสยัอะไร 

   ในการประกาศธรรมนัน้เลย 

   พวกขา้พระองคข์อนอบนอ้มพระชนิพทุธเจา้ 

   ผูท้รงเป็นจอมคน ทรงขา้มโอฆะได ้

   ทรงตัดความสงสยัไดแ้ลว้ 

    บรรดาคนธรรพ ์๓ ตนนัน้ 

   ๒ ตนรูธ้รรมอันใดของพระองคแ์ลว้ 

   ถงึความเป็นผูว้เิศษไปเกดิในหมูพ่รหมชัน้พรหมปโุรหติา 

   บรรลคุณุวเิศษแลว้ 

    ทา่นผูน้ริทกุข ์ขอประทานวโรกาส 

   ถงึพวกขา้พระองคก็์มาเพือ่บรรลธุรรมนัน้ 

   หากพระผูม้พีระภาคทรงประทานวโรกาส 

   ก็จะขอทลูถามปัญหา” 

  [๓๕๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระด ารวิา่ “ทา้วสกักะทรงเป็นผู ้

บรสิทุธิม์าชา้นาน จะตรัสถามปัญหากับเรา ก็จะตรัสถามทกุอยา่งทีป่ระกอบดว้ย 

ประโยชน ์จะไมต่รัสถามปัญหาทีไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และทา้วเธอจะทรงเขา้ 

ใจทีเ่ราตอบไดฉั้บพลันเทยีว” 

  [๓๕๖] จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา้วสกักะจอมเทพเป็นพระคาถาวา่ 

    “วาสวะ พระองคท์รงปรารถนาสิง่ใดไวใ้นพระทัย 

   ก็โปรดถามปัญหานัน้กับอาตมภาพเถดิ 

   อาตมภาพจะแกปั้ญหานัน้ใหถ้งึทีส่ดุแดพ่ระองค”์ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

  [๓๕๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงประทานพระวโรกาสแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพ 

ไดท้ลูถามปัญหาขอ้ที ่๑ นีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พวกเทพ มนุษย ์อสรู 

นาค คนธรรพ ์และสตัวเ์หลา่อืน่อกีจ านวนมากตา่งก็มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ขอพวกเราจงเป็นผูไ้มม่เีวร จงเป็นผูไ้มถ่กูลงโทษ จงเป็นผูไ้มม่ศีัตร ูจงเป็นผูไ้มถ่กู 

เบยีดเบยีน จงเป็นผูไ้มจ่องเวรกันอยูเ่ถดิ’ แตเ่พราะมอีะไรเป็นเครือ่งผกูมดัเลา่ 

พวกเขาจงึยังคงมเีวร ถกูลงโทษ มศีัตร ูถกูเบยีดเบยีน ยังจองเวรกันอยู”่ ทา้วเธอ 

ไดท้ลูถามปัญหาอยา่งนี้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ พวกเทพ มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพ ์

และสตัวเ์หลา่อืน่อกีจ านวนมาก ตา่งมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ขอพวกเราจงเป็น 

ผูไ้มม่เีวร จงเป็นผูไ้มถ่กูลงโทษ จงเป็นผูไ้มม่ศีัตร ูจงเป็นผูไ้มถ่กูเบยีดเบยีน จงเป็น 

ผูไ้มจ่องเวรกันอยูเ่ถดิ’ แตเ่พราะมอีสิสา(ความรษิยา) และมัจฉรยิะ(ความตระหนี)่ 

เป็นเครือ่งผกูมัด พวกเขาจงึยังคงมเีวร ถกูลงโทษ มศีัตร ูถกูเบยีดเบยีน จองเวร 

กันอยู”่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสตอบปัญหาทีท่า้วสกักะจอมเทพทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพมพีระทัยยนิดชีืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยัในเรือ่งนี ้หมดความแคลงใจแลว้เพราะไดฟั้งการตรัส 

ตอบปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

  [๓๕๘] ทา้วสกักะจอมเทพทรงชืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ดังนีแ้ลว้ ไดท้ลูถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์อสิสาและมัจฉรยิะ 

มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่ม ี

อะไร จงึมอีสิสาและมจัฉรยิะ เมือ่ไมม่อีะไร จงึไมม่อีสิสาและมัจฉรยิะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ อสิสาและมัจฉรยิะ มอีารมณ์อันเป็น 

ทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่กเป็นตน้เหต ุมอีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่กเป็นเหตเุกดิ 

มอีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่กเป็นก าเนดิ มอีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นที ่

รักเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก จงึมอีสิสาและมัจฉรยิะ 

เมือ่ไมม่อีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก จงึไมม่อีสิสาและมัจฉรยิะ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งโคปกเทพบตุร 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “อารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก มอีะไรเป็นตน้เหต ุ

มอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีะไรจงึมอีารมณ์ 

อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก เมือ่ไมม่อีะไรจงึไมม่อีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่กมฉัีนทะ๑ 

เป็นตน้เหต ุมฉัีนทะเป็นเหตเุกดิ มฉัีนทะเป็นก าเนดิ มฉัีนทะเป็นแดนเกดิ เมือ่ม ี

ฉันทะจงึมอีารมณ์อันเป็นทีรั่กและไมเ่ป็นทีรั่ก เมือ่ไมม่ฉัีนทะจงึไมม่อีารมณ์อนัเป็นที่ 

รักและไมเ่ป็นทีรั่ก” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “ฉันทะมอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็น 

ก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีะไรจงึมฉัีนทะ เมือ่ไมม่อีะไรจงึไมม่ฉัีนทะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ฉันทะมวีติก๒เป็นตน้เหต ุมวีติกเป็นเหตเุกดิ 

มวีติกเป็นก าเนดิ มวีติกเป็นแดนเกดิ เมือ่มวีติกจงึมฉัีนทะ เมือ่ไมม่วีติกจงึไม่ 

มฉัีนทะ” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “วติกมอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็น 

ก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีะไรจงึมวีติก เมือ่ไมม่อีะไรจงึไมม่วีติก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วติกมแีงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญา๓เป็นตน้เหต ุ

มแีงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญาเป็นเหตเุกดิ มแีงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญาเป็นก าเนดิ มแีง ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทะ แปลวา่ความพอใจ แตใ่นทีน่ีห้มายถงึความไมรู่จั้กอิม่คอืตัณหา ม ี๕ อยา่งคอื (๑) ปรเิยสนฉันทะ 

   (ความไมอ่ิม่ในการแสวงหา) (๒) ปฏลิาภฉันทะ (ความไมอ่ิม่ในการไดม้า) (๓) ปรโิภคฉันทะ (ความไมอ่ิม่ 

   ในการใชส้อย) (๔) สันนธิฉัินทะ (ความไมอ่ิม่ในการกักตนุ) (๕) วสิัชชนฉันทะ (ความไมอ่ิม่ในการจ่ายทรัพย)์ 

   (ท.ีม.อ. ๓๓๘/๓๓๕-๓๓๖) 

๒ วติก แปลวา่การตรกึ การไตรต่รอง ในทีน่ีห้มายถงึการตรกึเพือ่การตัดสนิ ๒ อย่าง คอื (๑) ตัณหาวนิจิฉัย 

   (การตัดสนิดว้ยอ านาจตัณหา) (๒) ทฏิฐวินิจิฉัย (การตัดสนิดว้ยอ านาจทฏิฐ)ิ (ท.ีม.อ. ๓๕๘/๓๓๖) 

๓ แงต่า่งแหง่ปปญัจสญัญา แยกอธบิายตามศัพทไ์ดดั้งนี ้แงต่า่ง แปลจากค าว่า สงฺขา คอืสว่นตา่ง ๆ 

   หมายถงึสว่นตา่ง ๆ แหง่ปปัญจสัญญา ปปญัจะ หมายถงึปปัญจธรรม ซึง่แปลวา่ ธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ 

   ไดแ้ก ่ตัณหาวจิรติ ๑๐๘ มานะ ๙ และทฏิฐ ิ๖๒ ซึง่เป็นเหตใุหม้คีวามประมาทมัวเมา มคีวามประมาท 

   มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ในความไมม่โีรค และในชวีติ ปปญัจสญัญา หมายถงึสัญญา(ความก าหนดหมาย) 

   ทีป่ระกอบดว้ยปปัญจธรรม คอื ตัณหา มานะ และทฏิฐ ิแตใ่นทีน่ีห้มายเอาเพยีงตัณหาเทา่นัน้ 

     ดังนัน้ ค าว่า “แง่ตา่งแหง่ปปัญจสัญญา” จงึหมายถงึการคดิปรงุแตง่อารมณ์ตา่ง ๆ ดว้ยอ านาจตัณหา 

   มานะ และทฏิฐขิองตน ๆ จงึเกดิแง่ตา่ง ๆ หรอืมมุมองทีแ่ตกตา่งกันทัง้ ๆ ทีค่ดิเรือ่งเดยีวกัน (ท.ีม.อ. ๓๕๘/ 

   ๓๓๖, ท.ีม.ฏกีา ๓๕๘/๓๒๑-๓๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งเวทนากัมมัฏฐาน 

ตา่งแหง่ปปัญจสญัญาเป็นแดนเกดิ เมือ่มแีงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญาจงึมวีติก เมือ่ไมม่ ี

แงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญาจงึไมม่วีติก” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ภกิษุปฏบิตัอิยา่งไร จงึจะชือ่วา่ 

ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัอินัสมควรและด าเนนิไปสูค่วามดบัแงต่า่งแหง่ปปญัจสญัญา” 

เร ือ่งเวทนากมัมฏัฐาน 

  [๓๕๙] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ เรากลา่วโสมนัสไว ้๒ อยา่ง 

คอื โสมนัสทีค่วรเสพและโสมนัสทีไ่มค่วรเสพ กลา่วโทมนัสไว ้๒ อยา่ง คอื โทมนัส 

ทีค่วรเสพและโทมนัสทีไ่มค่วรเสพ และกลา่วอเุบกขาไว ้๒ อยา่ง คอื อเุบกขาทีค่วร 

เสพและอเุบกขาทีไ่มค่วรเสพ 

  [๓๖๐] เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วโสมนัสไว ้๒ อยา่ง คอื 

โสมนัสทีค่วรเสพและโสมนัสทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไว ้

เชน่นัน้ 

  บรรดาโสมนัส ๒ อยา่งนัน้ โสมนัสใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพโสมนัสนีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ โสมนัสเชน่นีเ้ป็น 

โสมนัสทีไ่มค่วรเสพ๑ 

  บรรดาโสมนัส ๒ อยา่งนัน้ โสมนัสใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพโสมนัสนีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้’ โสมนัสเชน่นี้เป็น 

โสมนัสทีค่วรเสพ๒ 

  ในโสมนัส๓นัน้ โสมนัสใดมวีติก มวีจิาร๔ และโสมนัสใดไมม่วีติก ไมม่วีจิาร๕ 

บรรดาโสมนัส ๒ อยา่งนัน้ โสมนัสทีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิาร ประณีตกวา่’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โสมนสัทีไ่มค่วรเสพ หมายถงึโสมนัสทีอ่าศัยกามคณุ เป็นไปทางทวาร ๖ (ท.ีม.อ. ๓๖๐/๓๔๐) 

๒ โสมนสัทีค่วรเสพ หมายถงึโสมนัสทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจเนกขัมมะ วปัิสสนา อนุสสต ิและปฐมฌานเป็นตน้ 

   (ท.ีม.อ. ๓๖๐/๓๔๐) 

๓ โสมนสั ในทีน่ีห้มายถงึโสมนัสทีอ่าศัยเนกขัมมะ (ท.ีม.อ. ๓๖๐/๓๔๐) 

๔ โสมนสัมวีติกมวีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึโสมนัสทีเ่กดิขึน้อ านาจปฐมฌาน (ท.ีม.อ. ๓๖๐/๓๔๐) 

๕ โสมนสัไมม่วีติกไมม่วีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึโสมนัสทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจทตุยิฌานและตตยิฌาน (ท.ีม.อ. 

   ๓๖๐/๓๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งเวทนากัมมัฏฐาน 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วโสมนัสไว ้๒ อยา่ง คอื โสมนัสทีค่วรเสพ 

และโสมนัสทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  [๓๖๑] เรากลา่วไวเ้ชน่นี้แลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วโทมนัสไว ้๒ อยา่ง คอื 

โทมนัสทีค่วรเสพและโทมนัสทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไว ้

เชน่นัน้ 

  บรรดาโทมนัส ๒ อยา่งนัน้ โทมนัสใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพโทมนัสนีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ โทมนัสเชน่นีเ้ป็น 

โทมนัสทีไ่มค่วรเสพ 

  บรรดาโทมนัส ๒ อยา่งนัน้ โทมนัสใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพโทมนัสนีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้’ โทมนัสเชน่นีเ้ป็น 

โทมนัสทีค่วรเสพ 

  ในโทมนัสนัน้ โทมนัสใดมวีติก มวีจิาร๑ และโทมนัสใดไมม่วีติก ไมม่วีจิาร๒ 

บรรดาโทมนัส ๒ อยา่งนัน้ โทมนัสทีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิาร ประณีตกวา่ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วโทมนัสไว ้๒ อยา่ง คอื โทมนัสทีค่วรเสพ 

และโทมนัสทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  [๓๖๒] เรากลา่วไวเ้ชน่นี้แลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วอเุบกขาไว ้๒ อยา่ง คอื 

อเุบกขาทีค่วรเสพและอเุบกขาทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไว ้

เชน่นัน้ 

  บรรดาอเุบกขา ๒ อยา่งนัน้ อเุบกขาใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพอเุบกขานีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ อเุบกขาเชน่นีเ้ป็น 

อเุบกขาทีไ่มค่วรเสพ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โทมนสัมวีติกมวีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึโทมนัสทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจปฐมฌานและทตุยิฌาน (ท.ีม.อ. ๓๖๑/๓๔๒) 

๒ โทมนสัไมม่วีติกไมม่วีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึโทมนัสทีเ่กดิขึน้โดยตรง (ท.ีม.อ. ๓๖๑/๓๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

ปาตโิมกขสงัวร 

  บรรดาอเุบกขา ๒ อยา่งนัน้ อเุบกขาใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพอเุบกขานีแ้ล 

อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้’ อเุบกขาเชน่นี้เป็น 

อเุบกขาทีค่วรเสพ 

  ในอเุบกขานัน้ อเุบกขาใดมวีติก มวีจิาร๑ และอเุบกขาใดไมม่วีติก ไมม่วีจิาร๒ 

บรรดาอเุบกขา ๒ อยา่งนัน้ อเุบกขาทีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิาร ประณีตกวา่’ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘จอมเทพ เรากลา่วอเุบกขาไว ้๒ อยา่ง คอื อเุบกขาที ่

ควรเสพและอเุบกขาทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  [๓๖๓] จอมเทพ ภกิษุปฏบิัตอิยา่งนีแ้ล จงึจะชือ่วา่ปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัต ิ

อันสมควร และด าเนนิไปสูค่วามดับแงต่า่งแหง่ปปัญจสญัญา” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสตอบปัญหาทีท่า้วสกักะจอมเทพทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพมพีระทัยยนิดชีืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยัในเรือ่งนี ้หมดความแคลงใจแลว้ เพราะไดฟั้งการ 

ตรัสตอบปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

ปาตโิมกขสงัวร๓ 

(ส ารวมในปาตโิมกข)์ 

  [๓๖๔] ทา้วสกักะจอมเทพทรงชืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ดังนีแ้ลว้ ไดท้ลูถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ภกิษุปฏบิตั ิ

อยา่งไร จงึจะชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ส ารวมในปาตโิมกข”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ เรากลา่วกายสมาจาร(ความประพฤต ิ

ทางกาย) ไว ้๒ อยา่ง คอื กายสมาจารทีค่วรเสพและกายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเุบกขามวีติกมวีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจปฐมฌาน (ท.ีม.อ. ๓๖๒/๓๔๗) 

๒ อเุบกขาไมม่วีติกไมม่วีจิาร ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจทตุยิฌานและตตยิฌานเป็นตน้ 

   (ท.ีม.อ. ๓๖๒/๓๔๗) 

๓ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๑๑๐-๑๑๑/๙๖-๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

ปาตโิมกขสงัวร 

กลา่ววจสีมาจาร(ความประพฤตทิางวาจา)ไว ้๒ อยา่งคอื วจสีมาจารทีค่วรเสพ 

และวจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ และกลา่วปรเิยสนา(การแสวงหา)ไว ้๒ อยา่งคอื 

ปรเิยสนาทีค่วรเสพและปรเิยสนาทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วกายสมาจารไว ้๒ อยา่งคอื 

กายสมาจารทีค่วรเสพ และกายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  บรรดากายสมาจาร ๒ อยา่งนัน้ กายสมาจารใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพ 

กายสมาจารนีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ 

กายสมาจารเชน่นีเ้ป็นกายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  บรรดากายสมาจาร ๒ อยา่งนัน้ กายสมาจารใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพ 

กายสมาจารนีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้’ 

กายสมาจารเชน่นีเ้ป็นกายสมาจารทีค่วรเสพ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วกายสมาจารไว ้๒ อยา่ง คอื กาย- 

สมาจารทีค่วรเสพและกายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่ววจสีมาจารไว ้๒ อยา่ง คอื วจ-ี 

สมาจารทีค่วรเสพและวจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไว ้

เชน่นัน้ 

  บรรดาวจสีมาจาร ๒ อยา่งนัน้ วจสีมาจารใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพ 

วจสีมาจารนีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ 

วจสีมาจารเชน่นีเ้ป็นวจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  บรรดาวจสีมาจาร ๒ อยา่งนัน้ วจสีมาจารใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพวจ-ี 

สมาจารนีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้’ 

วจสีมาจารเชน่นีเ้ป็นวจสีมาจารทีค่วรเสพ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘จอมเทพ เรากลา่ววจสีมาจารไว ้๒ อยา่ง คอื วจสีมาจาร 

ทีค่วรเสพและวจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วปรเิยสนาไว ้๒ อยา่ง คอื ปรเิยสนา 

ทีค่วรเสพและปรเิยสนาทีไ่มค่วรเสพ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

อนิทรยิสงัวร 

  บรรดาปรเิยสนา ๒ อยา่งนัน้ ปรเิยสนาใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพปรเิยสนา 

นีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ ปรเิยสนานีเ้ป็น 

ปรเิยสนาทีไ่มค่วรเสพ 

  บรรดาปรเิยสนา ๒ อยา่งนัน้ ปรเิยสนาใดบคุคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพปรเิยสนา 

นีแ้ล อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้’ ปรเิยสนาเชน่นี ้

เป็นปรเิยสนาทีค่วรเสพ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘จอมเทพ เรากลา่วปรเิยสนาไว ้๒ อยา่ง คอื ปรเิยสนาที ่

ควรเสพและปรเิยสนาทีไ่มค่วรเสพ’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  จอมเทพ ภกิษุปฏบิัตอิยา่งนีแ้ล จงึจะชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ส ารวมในปาตโิมกข”์ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสตอบปัญหาทีท่า้วสกักะจอมเทพทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพมพีระทัยยนิดชีืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนี้เป็นอยา่งนัน้’ 

ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยัในเรือ่งนี ้หมดความแคลงใจแลว้ เพราะไดฟั้งการตรัส 

ตอบปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

อนิทรยิสงัวร๑ 

(ส ารวมอนิทรยี)์ 

  [๓๖๕] ทา้วสกักะจอมเทพทรงชืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ดังนีแ้ลว้ ไดท้ลูถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ภกิษุปฏบิตั ิ

อยา่งไร จงึจะชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่ส ารวมอนิทรยี”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว ้

๒ อยา่ง คอื รปูทีค่วรเสพ๒และรปูทีไ่มค่วรเสพ กลา่วเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหไูว ้

๒ อยา่ง คอื เสยีงทีค่วรเสพและเสยีงทีไ่มค่วรเสพ กลา่วกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๑๑๙/๑๐๕-๑๐๖ 

๒ ค าว่า เสพ มคีวามหมายตามบรบิท เชน่ เสพรปู หมายถงึเห็นรปู เสพเสยีง หมายถงึฟังเสยีง เสพกลิน่ 

   หมายถงึดมกลิน่ เสพรส หมายถงึลิม้รส เสพโผฏฐัพพะ หมายถงึถกูตอ้งโผฏฐัพพะ เสพธรรมารมณ์ 

   หมายถงึนกึถงึธรรมารมณ์ (ท.ีม.อ. ๓๖๕/๓๕๑-๓๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

อนิทรยิสงัวร 

ไว ้๒ อยา่งคอื กลิน่ทีค่วรเสพและกลิน่ทีไ่มค่วรเสพ กลา่วรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ 

ไว ้๒ อยา่งคอื รสทีค่วรเสพและรสทีไ่มค่วรเสพ กลา่วโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย 

ไว ้๒ อยา่งคอื โผฏฐัพพะทีค่วรเสพและโผฏฐัพพะทีไ่มค่วรเสพ กลา่วธรรมารมณ์ 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไว ้๒ อยา่งคอื ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพและธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ทา้วสกักะจอมเทพไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์อ่มรูช้ดัเนือ้ความแหง่พระภาษิตที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลเสพรปูทีพ่งึรู ้

แจง้ทางตาเชน่ใด อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง 

รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นีเ้ป็นรปูทีไ่มค่วรเสพ เมือ่บคุคลเสพรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

เชน่ใด อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ข ึน้ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตาเชน่นีเ้ป็นรปูทีค่วรเสพ เมือ่บคุคลเสพเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูชน่ใด ฯลฯ เมือ่ 

บคุคลเสพกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูเชน่ใด ฯลฯ เมือ่บคุคลเสพรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ 

เชน่ใด ฯลฯ เมือ่บคุคลเสพโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายเชน่ใด ฯลฯ เมือ่บคุคลเสพ 

ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด’ อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ กศุลธรรม 

ทัง้หลายเสือ่มลง ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่นี ้เป็นธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ 

เมือ่บคุคลเสพธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง 

กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่นี ้เป็นธรรมารมณ์ที ่

ควรเสพ’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์อ่มรูช้ดัเนือ้ความแหง่พระภาษิตที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารอยา่งนีแ้ล จงึไมม่คีวามสงสยัในเรือ่งนี ้

หมดความแคลงใจแลว้ เพราะไดฟั้งการตรัสตอบปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

  [๓๖๖] ทา้วสกักะจอมเทพชืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ดังนีแ้ลว้ ไดท้ลูถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์สมณพราหมณ์ 

ทัง้หมด มวีาทะ(หลักการ)อยา่งเดยีวกัน มศีลี(ขอ้ปฏบิัต)ิอยา่งเดยีวกัน มฉัีนทะ 

(ลัทธ)ิ อยา่งเดยีวกัน มอีัชโฌสานะ๑(จดุหมาย)อยา่งเดยีวกัน หรอืหนอ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อชัโฌสานะ ในทีน่ีห้มายถงึมทีีส่ดุอยา่งเดยีวกัน(เอกปรโิยสานา) มขีอ้ตกลงรว่มกัน(สมานนฏิฐานา) (ท.ีม.อ. 

   ๓๖๖/๓๕๓, ท.ีม.ฏกีา ๓๖๖/๓๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

อนิทรยิสงัวร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ สมณพราหมณ์ทัง้หมด ไมม่วีาทะ 

อยา่งเดยีวกัน ไมม่ศีลีอยา่งเดยีวกัน ไมม่ฉัีนทะอยา่งเดยีวกัน ไมม่อีัชโฌสานะ 

อยา่งเดยีวกัน” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์เพราะเหตไุร สมณพราหมณ์ 

ทัง้หมด จงึไมม่วีาทะอยา่งเดยีวกัน ไมม่ศีลีอยา่งเดยีวกัน ไมม่ฉัีนทะอยา่งเดยีวกัน 

ไมม่อีัชโฌสานะอยา่งเดยีวกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ โลกมธีาตหุลากหลาย๑ มธีาตตุา่งกัน 

ในโลกทีม่ธีาตหุลากหลายมธีาตตุา่งกันนัน้ เหลา่สัตวย์ดึมั่นธาตใุด ๆ อยู ่ก็ยอ่มยดึ 

มั่นธาตนัุน้ ๆ ดว้ยเรีย่วแรงและความยดึมั่นอยูว่า่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

เพราะเหตนัุน้ สมณพราหมณ์ทัง้หมด จงึไมม่วีาทะอยา่งเดยีวกัน ไมม่ศีลีอยา่ง 

เดยีวกัน ไมม่ฉัีนทะอยา่งเดยีวกัน ไมม่อีัชโฌสานะอยา่งเดยีวกัน” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์สมณพราหมณ์ทัง้หมด มคีวาม 

ส าเร็จสงูสดุ๒มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ๓ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ๔ มทีีส่ดุ 

อันสงูสดุ๕หรอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ สมณพราหมณ์ทัง้หมด ไมม่คีวาม 

ส าเร็จสงูสดุ ไมม่คีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ไมป่ระพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ ไมม่ ี

ทีส่ดุอันสงูสดุ” 

  ทา้วเธอทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์เพราะเหตไุร สมณพราหมณ์ 

ทัง้หมด จงึไมม่คีวามส าเร็จสงูสดุ ไมม่คีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ไมป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ ไมม่ทีีส่ดุอันสงูสดุ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มธีาตหุลากหลาย ไดแ้ก ่มอีัชฌาสัย คอืนสิัยใจคอความนยิมตา่งกัน เชน่ เมือ่คนหนึง่อยากเดนิ อกีคนหนึง่ 

   อยากยนื เมือ่คนหนึง่อยากยนื อกีคนหนึง่อยากนอน (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

๒ มคีวามส าเร็จสงูสดุ ในทีน่ีห้มายถงึพน้ความพนิาศคอืกเิลส (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

๓ ความเกษมจากโยคะสงูสดุ ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

๔ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรค (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

๕ ทีส่ดุอนัสงูสดุ ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

อนิทรยิสงัวร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “จอมเทพ ภกิษุทัง้หลายผูห้ลดุพน้เพราะสิน้ 

ตัณหาเทา่นัน้จงึจะมคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤต ิ

พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอันสงูสดุ เพราะเหตนัุน้ สมณพราหมณ์ทัง้หมดจงึไมม่ ี

ความส าเร็จสงูสดุ ไมม่คีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ไมป่ระพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ 

ไมม่ทีีส่ดุอันสงูสดุ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสตอบปัญหาทีท่า้วสกักะจอมเทพทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพมพีระทัยยนิดชีืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยัในเรือ่งนี ้หมดความแคลงใจแลว้ เพราะไดฟั้งการตรัส 

ตอบปัญหาของพระผูม้พีระภาค” 

  [๓๖๗] ทา้วสกักะจอมเทพทรงชืน่ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ดังนีแ้ลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ความหวัน่ไหวเป็นโรค ความหวั่นไหว 

เป็นหัวฝี ความหวัน่ไหวเป็นลกูศร ความหวัน่ไหวฉุดครา่บรุษุนีไ้ปเพือ่บังเกดิใน 

ภพนัน้ ๆ ฉะนัน้ บรุุษนีจ้งึถงึฐานะสงูบา้งต า่บา้ง๑ 

  ปัญหาทีข่า้พระองคไ์มไ่ดแ้มโ้อกาสจะถามในสมณพราหมณ์เหลา่อืน่นอก 

พระธรรมวนัิยนี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบแกข่า้พระองคแ์ลว้ และไดท้รงถอน 

ลกูศรคอืความสงสยัและความเคลอืบแคลงทีน่อนเนือ่งมานานของขา้พระองคด์ว้ย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “จอมเทพ พระองคท์รงจ าไดห้รอืไมว่า่ปัญหา 

ขอ้นีไ้ดต้รัสถามสมณพราหมณ์เหลา่อืน่มาบา้งแลว้” 

  ทา้วเธอทลูตอบวา่ “ขา้พระองคย์ังจ าได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ทา่นเหลา่นัน้ตอบวา่อยา่งไร หากไมห่นักพระทัย 

เชญิพระองคต์รัสเถดิ” 

  ทา้วเธอทลูตอบวา่ “ณ สถานทีท่ีม่พีระผูม้พีระภาค หรอืผูเ้ปรยีบดังพระผูม้ ี

พระภาคประทับอยู ่หมอ่มฉันไมห่นักใจเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะสงูบา้งต า่บา้ง ในทีน่ีห้มายถงึภพภมูติา่ง ๆ เชน่ พรหมโลกสงูกวา่เทวโลก เทวโลกสงูกวา่ 

   มนุษยโลก และมนุษยโลกสงูกวา่อบายภมู ิ(ท.ีม.อ. ๓๖๗/๓๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งการไดโ้สมนัส 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ เชญิพระองคต์รัสเถดิ จอมเทพ” 

  ทา้วเธอทลูตอบวา่ “ขา้พระองคเ์ขา้ไปหาสมณพราหมณ์ ทีเ่ขา้ใจวา่ ‘เป็นผู ้

อยูป่่า อยูใ่นเสนาสนะอันสงัด’ แลว้ถามปัญหาเหลา่นี ้ทา่นเหลา่นัน้ เมือ่ถกูถาม 

ก็ตอบไมไ่ดก้ลับยอ้นถามขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นชือ่อะไร’ เมือ่ถกูยอ้นถาม ขา้พระองค ์

จงึตอบวา่ ‘เราชือ่ทา้วสกักะจอมเทพ’ ทา่นเหลา่นัน้ก็ยังถามตอ่ไปอกีวา่ ‘ทา่นท า 

กรรมอะไรจงึถงึฐานะอันนีเ้ลา่’ ขา้พระองคจ์งึแสดงธรรม๑ตามทีไ่ดฟั้งทีไ่ดเ้รยีนมา 

ทา่นเหลา่นัน้มใีจยนิดดีว้ยเหตเุพยีงเทา่นีว้า่ ‘พวกเราไดเ้ห็นทา้วสกักะจอมเทพ 

และทา้วเธอไดต้รัสตอบปัญหาทีพ่วกเราถาม’ ทา่นเหลา่นัน้ยอมเป็นสาวกของ 

ขา้พระองค ์สว่นขา้พระองคไ์มย่อมเป็นสาวกของทา่นเหลา่นัน้ แต(่บัดนี)้ขา้พระองค ์

เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

ส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้๒” 

เร ือ่งการไดโ้สมนสั 

  [๓๖๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “จอมเทพ พระองคย์ังทรงจ าการได ้

ความยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นีก้อ่นแตน่ีไ้ดห้รอืไม”่ 

  ทา้วเธอทลูตอบวา่ “ขา้พระองคย์ังจ าการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

กอ่นแตน่ีไ้ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พระองคย์ังทรงจ าการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัส 

เชน่นีก้อ่นแตน่ีไ้ดว้า่อยา่งไร” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึวัตตบท ไดแ้ก ่ขอ้ทีถ่อืปฏบัิตปิระจ าทีท่ าใหม้ฆมาณพไดเ้ป็นทา้วสักกะจอมเทพ 

   ม ี๗ อย่าง คอื (๑) มาตาเปตภิโร (เลีย้งมารดาบดิา) (๒) กเุลเชฏฺฐาปจาย ี(เคารพผูใ้หญใ่นตระกลู) 

   (๓) สณฺหวาโจ (พดูค าสภุาพออ่นหวาน) (๔) อปิสณุวาโจ หรอื เปสเุณยฺยปฺปหาย ี(ไมพู่ดสอ่เสยีด 

   พูดสมานสามัคค)ี (๕) ทานส วภิาครโต หรอื มจฺเฉรวนิโย (ยนิดใีนการแจกทาน ปราศจากความตระหนี)่ 

   (๖) สจฺจวาโจ (มวีาจาสัตย)์ (๗) อโกธโน หรอื โกธาภภิ ู(ไมโ่กรธ ระงับความโกรธได)้ (ท.ีม.อ. ๓๖๓/๓๔๘) 

๒ ดคู าอธบิายใน สกฺกวตฺถ ุธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค สขุวคฺควณฺณนา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งการไดโ้สมนัส 

  ทา้วเธอกราบทลูวา่“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ เมือ่ครัง้เกดิ 

สงครามระหวา่งเทพกับอสรูถงึขัน้รบประชดิ ในสงครามนัน้พวกเทพชนะ พวกอสรู 

พา่ยแพ ้เมือ่ขา้พระองคช์นะสงครามจงึมคีวามคดิวา่ ‘บัดนีพ้วกเทพในเทวโลกจะ 

บรโิภคโอชา (รส) ๒ ประการ คอื ทพิยโอชาและอสรูโอชา’ การไดค้วามยนิด ี

การไดโ้สมนัสของขา้พระองคนั์น้เป็นทางมาแหง่ทัณฑาวธุ เป็นทางมาแหง่ศัสตราวธุ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็น 

ไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

สว่นการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสของขา้พระองค ์เพราะไดฟั้งธรรมของพระผูม้ ี

พระภาคนัน้ ไมเ่ป็นทางมาแหง่ทัณฑาวธุ ไมเ่ป็นทางมาแหง่ศัสตราวธุ เป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่ายโดยสว่นเดยีว เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

  [๓๖๙] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “จอมเทพ พระองคท์รงพจิารณาเห็น 

อ านาจประโยชน์๑อะไร จงึทรงประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี”้ 

  ทา้วเธอกราบทลูวา่ “ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๖ ประการ 

จงึไดป้ระกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๑ นีแ้ลวา่ 

    ‘เมือ่ขา้พระองคเ์กดิเป็นเทพด ารงอยูใ่นทีน่ี้๒ 

   ขา้พระองคก์ลับไดอ้ายเุพิม่ขึน้อกี 

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

   ขอพระองคท์รงทราบอยา่งนีเ้ถดิ’ 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๒ นีแ้ลวา่ 

   ‘เมือ่ขา้พระองคจ์ตุจิากกายทพิย ์

   ละอายขุองอมนุษย ์เป็นผูไ้มห่ลง 

   จะเขา้สูค่รรภใ์นตระกลูทีข่า้พระองคม์ใีจยนิด’ี 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อ านาจประโยชน ์หมายถงึเหตุ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๐๑/๗๔) 

๒ ในทีน่ ี ้หมายถงึในถ ้าอนิทสาละ (ท.ีม.ฏกีา ๓๖๙/๓๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งการไดโ้สมนัส 

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๓ นีแ้ลวา่ 

   ‘เมือ่ขา้พระองคนั์น้ยนิดใีนศาสนา 

   ของพระผูม้พีระภาคผูม้ปัีญญาไมลุ่ม่หลง 

   ขา้พระองคม์สีมัปชญัญะ 

   มสีตอิยูโ่ดยชอบธรรม๑’ 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๔ นีแ้ลวา่ 

   ‘เมือ่ขา้พระองคป์ระพฤตโิดยชอบธรรมก็จักมสีมัโพธิ๒ 

   ขา้พระองคจ์ะรูท่ั้วถงึ๓อยู ่

   น่ันแหละจะเป็นทีส่ดุของขา้พระองค์๔’ 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๕ นีแ้ลวา่ 

   ‘เมือ่ขา้พระองคจ์ตุจิากกายมนุษย ์

   ละอายขุองมนุษยแ์ลว้ จักเกดิเป็นเทพอกี 

   ขา้พระองคจ์ะเป็นผูส้งูสดุในเทวโลก’ 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชนป์ระการที ่๖ นีแ้ลวา่ 

   ‘เทพเหลา่นัน้ชัน้อกนฏิฐภพ 

   เป็นผูป้ระณีตกวา่ เป็นผูม้ยีศ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โดยชอบธรรม หมายถงึโดยสมควรแกค่วามเป็นพระอรยิสาวก (ท.ีม.ฏกีา ๓๖๙/๑๔๔) 

๒ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึสกทาคามมิรรค (ท.ีม.อ. ๓๖๙/๓๕๕) 

๓ จะรูท้ ัว่ถงึ หมายถงึปรารถนาจะบรรลคุณุวเิศษทียั่งไมบ่รรลุ (ท.ีม.ฏกีา ๓๖๙/๓๔๔) 

๔ น ัน่แหละจะเป็นทีส่ดุของขา้พระองค ์หมายถงึไมม่กีารเกดิในมนุษยโลกอกีตอ่ไป (ท.ีม.ฏกีา ๓๖๙/๓๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งการไดโ้สมนัส 

   ในภพสดุทา้ยทีด่ าเนนิไปอยู ่

   อกนฏิฐภพนัน้จะเป็นทีอ่ยูข่องขา้พระองค’์ 

  จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๖ ประการนีแ้ล จงึประกาศการได ้

ความยนิด ีการไดโ้สมนัสเชน่นี ้

  [๓๗๐]  ขา้พระองคม์คีวามด ารยิังไมถ่งึทีส่ดุ 

   มคีวามสงสยัเคลอืบแคลง 

   เทีย่วแสวงหาพระตถาคตอยูส่ ิน้กาลนาน 

    ขา้พระองคเ์ขา้ไปหาสมณะ 

   ทีเ่ขา้ใจวา่เป็นผูอ้ยูเ่งยีบสงบ 

   ส าคัญวา่ ‘เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

   ทา่นเหลา่นัน้เมือ่ถกูถามวา่ 

   ความส าเร็จเป็นอยา่งไร 

   ความไมส่ าเร็จเป็นอยา่งไร 

   ก็ไมส่ามารถตอบในเรือ่งมรรคและปฏปิทาได ้

    เมือ่ทา่นเหลา่นัน้รูว้า่ 

   ขา้พระองคเ์ป็นทา้วสกักะมาจากเทวโลก 

   ก็พากันถามขา้พระองคว์า่ 

   ‘ทา่นท ากรรมอะไรจงึถงึฐานะนีเ้ลา่’ 

    ขา้พระองคจ์งึแสดงธรรมแกท่า่นเหลา่นัน้ 

   ตามทีไ่ดฟั้งมาในหมูช่น 

   ทา่นเหลา่นัน้มใีจยนิดดีว้ยเหตเุพยีงเทา่นัน้วา่ 

   พวกเราไดเ้ห็นทา้ววาสวะแลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

เรือ่งการไดโ้สมนัส 

   เมือ่ขา้พระองคนั์น้ไดเ้ห็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูข้า้มความสงสยัแลว้ 

   ขา้พระองคนั์น้หมดความหวาดกลัว 

   ในวนันี ้ไดเ้ขา้เฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ 

    ขา้พระองคข์อถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ 

   ผูท้รงก าจัดลกูศรคอืตัณหาได ้

   ไมม่บีคุคลเปรยีบเทยีบได ้ทรงเป็นพระมหาวรีะ 

   ทรงเป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคก์ับพวกเทพ 

   กระท าความนอบนอ้มอันใดแกพ่ระพรหม 

   ตัง้แตว่นันีไ้ป ขา้พระองค ์

   จักถวายความนอบนอ้มอนันัน้แดพ่ระองค ์

   ขอพระวโรกาสท าการนอบนอ้มแดพ่ระองค ์

    พระองคผ์ูเ้ดยีวเทา่นัน้ทีต่รัสรู ้

   ทรงเป็นพระศาสดาทีย่อดเยีย่ม 

   ไมม่บีคุคลใดทัง้ในโลกและเทวโลก 

   มาเปรยีบเทยีบกับพระองคไ์ด”้ 

  [๓๗๑] ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกปัญจสขิะ คันธรรพบตุร 

มาตรัสวา่ “พอ่ปัญจสขิะ เธอมคีณุมากแกเ่รา ทีท่ าใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงพอ 

พระทัยกอ่น เธอท าใหพ้ระองคท์รงพอพระทัยกอ่นแลว้ ภายหลัง พวกเราจงึได ้

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เราจะตัง้เธอไวใ้นต าแหน่งของบดิา 

เธอจะเป็นเจา้แหง่คนธรรพ ์เราจะยกนางภัททาสรุยิวจัฉสาใหเ้ธอ เพราะวา่นางเป็น 

ผูท้ีเ่ธอปรารถนาอยา่งยิง่” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๘. สกักปัญหสตูร] 

ทา้วสกักะจอมเทพไดธ้รรมจักษุ 

 

ทา้วสกักะจอมเทพไดธ้รรมจกัษุ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงใชพ้ระหตัถต์บปฐพ ีทรงเปลง่อทุาน ๓ ครัง้วา่ 

   “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

  อนึง่ เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ ธรรมจักษุอันปราศจาก 

ธลุคีอืกเิลสปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แกท่า้วสกักะจอมเทพและแกเ่ทวดาอืน่อกี 

๘๐,๐๐๐ องคว์า่ “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับ 

ไปเป็นธรรมดา” พระผูม้พีระภาคตรัสตอบปัญหาทีท่า้วสกักะจอมเทพอัญเชญิมาทลู 

ถามแลว้ ดว้ยประการฉะนี ้เพราะฉะนัน้ เวยยากรณภาษิตนีจ้งึมชีือ่วา่ “สกักปัญหา” 

สกักปญัหสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

อทุเทส 

 

๙. มหาสตปิฏัฐานสตูร 

การเจรญิสตปิฏัฐาน๑สตูรใหญ ่

  [๓๗๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุ ุชือ่กัมมาสธัมมะ 

แควน้กรุ ุณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

อทุเทส 

  [๓๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย ทาง๒นีเ้ป็นทางเดยีว๓ เพือ่ความบรสิทุธิข์องเหลา่สตัว ์

เพือ่ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม๔ เพือ่ท าให ้

แจง้นพิพาน ทางนีค้อืสตปัิฏฐาน๕ ๔ ประการ 

  สตปัิฏฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑, ส .ม. (แปล) ๑๙/๓๖๗/๒๑๐-๒๑๑, อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๓๕๕-๓๘๙/๓๐๖-๓๒๗ 

๒ ทาง หมายถงึทางด าเนนิไปสูพ่ระนพิพาน หรอื ทางทีผู่ต้อ้งการพระนพิพานควรด าเนนิไป (ท.ีม.อ. 

   ๓๗๑/๓๖๑) 

๓ ทางเดยีว หมายถงึ (๑) เป็นทางทีบ่คุคลผูล้ะการเกีย่วขอ้งกับหมู่คณะ ไปประพฤตธิรรมอยูแ่ตผู่เ้ดยีว 

   (๒) เป็นทางสายเดยีวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงท าใหเ้กดิขึน้ เป็นทางของบคุคลผูเ้ดยีว คอื พระผูม้พีระภาค 

   เพราะทรงท าใหเ้กดิขึน้ (๓) เป็นทางปฏบัิตใินศาสนาเดยีวคอืพระพทุธศาสนา (๔) เป็นทางด าเนนิไปสูจุ่ด 

   หมายเดยีว คอืพระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๓๗๓/๓๕๙) 

๔ ญายธรรม หมายถงึอรยิมรรค (ท.ีม.อ. ๒๑๔/๑๙๗) 

๕ สตปิฏัฐาน แปลวา่ ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่สต ิหรอืการปฏบัิตมิสีตเิป็นประธาน (ท.ีม.อ. ๓๗๓/๓๖๘, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๐๖/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

อทุเทส จบ 

 

กายานปุสัสนา 

(การพจิารณากาย) 

หมวดลมหายใจเขา้ออก 

  [๓๗๔] ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่ง๑ก็ด ีน่ังคูบ้ัลลังก์๒ 

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๓ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

   เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

   เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

   เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

   เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรอืนวา่ง หมายถงึทีท่ีส่งัด คอืเสนาสนะ ๗ อยา่ง เวน้ป่า และโคนไม ้ไดแ้ก ่(๑) ภเูขา (๒) ซอกเขา 

   (๓) ถ ้า (๔) ป่าชา้ (๕) ป่าชฏั (๖) ทีแ่จง้ (๗) ลอมฟาง ดขูอ้ ๓๒๐ หนา้ ๒๔๘ ในเลม่นี ้

๒ น ัง่คูบ้ลัลงัก ์หมายถงึน่ังขัดสมาธ ิ(วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๑๘/๒๙๕) 

๓ ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ หมายถงึตัง้สตมิุง่ตรงตอ่กัมมัฏฐาน (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๑๘/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร๑ หายใจเขา้’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา่งกลงึ หรอืลกูมอืชา่งกลงึผูม้คีวามช านาญ เมือ่ชกัเชอืกยาว 

ก็รูช้ดัวา่ ‘เราชกัเชอืกยาว’ เมือ่ชกัเชอืกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราชกัเชอืกสัน้’ แมฉั้นใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

   เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

   เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

   เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจเขา้’ 

   ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก‘๒ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๓อยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอก๔อยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิ (แหง่ลมหายใจ) ในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับ (แหง่ 

ลมหายใจ) ในกายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับ 

(แหง่ลมหายใจ) ในกายอยู ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ระงบัการสงัขาร หมายถงึผอ่นคลายลมหายใจหยาบใหล้ะเอยีดขึน้ไปโดยล าดับจนถงึขัน้ทีจ่ะตอ้งพสิจูนว์า่ 

   มลีมหายใจอยูห่รอืไม ่เปรยีบเหมอืนเสยีงเคาะระฆงัครัง้แรกจะมเีสยีงดังกังวานแลว้แผ่วลงจนถงึเงยีบหาย 

   ไปในทีส่ดุ (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๒๐/๒๙๙-๓๐๒) 

๒ ดเูทยีบ ม.อ.ุ ๑๔/๑๕๕-๑๕๙/๑๓๘ 

๓ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึลมหายใจเขา้ออกของตน (ท.ีม.อ. ๓๗๔/๓๗๙) 

๔ กายภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึลมหายใจเขา้ออกของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๘๔/๓๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดลมหายใจเขา้ออก จบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดอริยิาบถ 

  [๓๗๕] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ 

   ภกิษุเมือ่เดนิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเดนิ’ 

   เมือ่ยนื ก็รูช้ดัวา่ ‘เรายนื’ 

   เมือ่น่ัง ก็รูช้ดัวา่ ‘เราน่ัง’ 

   หรอืเมือ่นอน ก็รูช้ดัวา่ ‘เรานอน’ 

  ภกิษุนัน้ เมือ่ด ารงกายอยูโ่ดยอาการใด ๆ ก็รูช้ดักายทีด่ ารงอยูโ่ดยอาการนัน้ ๆ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุยอ่มพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๑อยู ่พจิารณาเห็นกายใน 

กายภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณา 

เห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอื 

พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดอริยิาบถ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึอริยิาบถ ๔ คอื ยนื เดนิ น่ัง นอน ในกายของตน (ท.ีม.อ. ๓๗๕/๓๘๓) 

๒ กายภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึอริยิาบถ ๔ คอื ยนื เดนิ น่ัง นอน ในกายของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๗๕/๓๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดสมัปชญัญะ 

  [๓๗๖] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ 

   ภกิษุท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ 

   ท าความรูส้กึตัวในการแลด ูการเหลยีวด ู

   ท าความรูส้กึตัวในการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก 

   ท าความรูส้กึตัวในการครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร 

   ท าความรูส้กึตัวในการฉัน การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ 

   ท าความรูส้กึตัวในการถา่ยอจุจาระและปัสสาวะ 

   ท าความรูส้กึตัวในการเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๑ อยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘การมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดสมัปชญัญะ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึสัมปชญัญะ ๔ ในกายของตน คอื (๑) สาตถกสัมปชญัญะ (รูช้ดัว่ามปีระโยชน)์ 

   (๒) สัปปายสัมปชัญญะ (รูช้ดัวา่เป็นสัปปายะ) (๓) โคจรสัมปชญัญะ (รูช้ดัวา่เป็นโคจร) (๔) อสัมโมหสัมปชญัญะ 

   (รูช้ดัวา่ไม่หลง) ในกายของตน (ท.ีส.ีอ. ๒๑๔/๑๖๖, ๓๗๖/๓๘๓, อภ.ิว.ิอ. ๕๒๓/๓๗๒-๓๗๓) 

๒ กายภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึสัมปชญัญะ ๔ ในกายของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๗๖/๓๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดมนสกิารสิง่ปฏกิลู 

  [๓๗๗] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนี้ ตัง้แต่ 

ฝ่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แตป่ลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไป 

ดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ วา่ 

    ‘ในกายนี ้มผีม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

    เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต๑ 

    หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด 

    ล าไสใ้หญ ่ล าไสเ้ล็ก อาหารใหม ่อาหารเกา่ 

    ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ 

    น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถงุมปีาก ๒ ขา้ง เต็มไปดว้ยธัญพชืชนดิตา่ง ๆ คอื ขา้วสาล ี

ขา้วเปลอืก ถ่ัวเขยีว ถ่ัวเหลอืง เมล็ดงา ขา้วสาร คนตาดเีปิดถงุยาวนัน้ออก 

พจิารณาเห็นวา่ ‘นีเ้ป็นขา้วสาล ีนีเ้ป็นขา้วเปลอืก นีเ้ป็นถ่ัวเขยีว นีเ้ป็นถ่ัวเหลอืง 

นีเ้ป็นเมล็ดงา นีเ้ป็นขา้วสาร’ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณาเห็นกายนี้ 

ตัง้แตฝ่่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แตป่ลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ 

เต็มไปดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ วา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ วกักะ โบราณแปลวา่ “มา้ม” และแปล ค าวา่ ปิหกะ วา่ “ไต” แตใ่นทีน่ี ้แปลค าวักกะ วา่ “ไต” 

   และแปลค าปิหกะ ว่า “มา้ม” อธบิายว่า ไต ไดแ้ก ่กอ้นเนือ้ ๒ กอ้นมขีัว้เดยีวกัน รูปรา่งคลา้ยลกูสะบา้ 

   ของเด็ก ๆ หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยู่ในขัว้เดยีวกัน มเีอ็นใหญร่งึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจ 

   แลว้แยกออกหอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๔๓-๔๔) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ แปล 

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

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

   “อวัยวะภายในร่างกายรมิกระเพาะอาหารขา้งซา้ย มหีนา้ทีท่ าลายเม็ดเลอืดแดง สรา้งเม็ดน ้าเหลอืงและ 

   สรา้งภมูคิุม้กันของรา่งกาย”, Buddhadatta Mahathera, A. Concise Pali-English Dictionary; Rhys 

   Davids. T.W. Pali-English Dictionary, ใหค้วามหมายของค าว่า “วักกะ” ตรงกันวา่ หมายถงึ “ไต” 

   (Kidney) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

    ‘ในกายนี ้มผีม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

    เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต 

    หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด 

    ล าไสใ้หญ ่ล าไสเ้ล็ก อาหารใหม ่อาหารเกา่ 

    ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ 

    น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๑อยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้ มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมัน่ 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดมนสกิารสิง่ปฏกิลู จบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดมนสกิารธาต ุ

  [๓๗๘] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนีต้ามทีต่ัง้อยู่ 

ตามทีด่ ารงอยูโ่ดยความเป็นธาตวุา่ ‘ในกายนี ้มธีาตดุนิ ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูม้คีวามช านาญ ครัน้ฆา่โคแลว้ 

แบง่อวยัวะออกเป็นสว่น ๆ น่ังอยูท่ีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน พจิารณาเห็นกายนีต้ามทีต่ัง้อยู ่ตามทีด่ ารงอยู ่โดยความเป็นธาตวุา่ 

‘ในกายนี ้มธีาตดุนิ ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึอาการ ๓๒ มผีมเป็นตน้ในกายของตน (ท.ีม.อ. ๓๗๗/๓๘๔) 

๒ กายภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึอาการ ๓๒ มผีมเป็นตน้ในกายของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๗๗/๓๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกายภาย 

นอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรม 

เป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณาเห็น 

ทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดมนสกิารธาต ุจบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดป่าชา้ ๙ หมวด 

  [๓๗๙] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ 

   ๑. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ซึง่ตายแลว้ ๑ วนั ตายแลว้ 

       ๒ วนั หรอืตายแลว้ ๓ วนั เป็นศพขึน้อดื ศพเขยีวคล ้า ศพม ี

       น ้าเหลอืงเยิม้ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบให ้

       เห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่ง 

       พน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมัน่ 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๒. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ซึง่ถกูกาจกิกนิ นกตะกรมุ 

       จกิกนิ แรง้ทึง้กนิ สนัุขกัดกนิ สนัุขจิง้จอกกัดกนิ หรอืสตัวเ์ล็ก ๆ 

       หลายชนดิกัดกนิอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนี้เขา้ไปเปรยีบ 

       เทยีบใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ 

        ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมัน่ 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๓. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกูยังมเีนือ้ 

       และเลอืด มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไป 

       เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะ 

       อยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๔. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกูไมม่เีนือ้ 

       แตย่ังมเีลอืดเป้ือนเปรอะ มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น า 

       กายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ 

       มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๕. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกูไมม่ ี

       เลอืดและเนือ้ แตย่ังมเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น า 

       กายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ 

       มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๖. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกูไมม่เีอ็น 

       รงึรัดแลว้ กระจยุกระจายไปในทศิใหญ ่ทศิเฉียง คอื กระดกู 

       มอือยูท่างทศิหนึง่ กระดกูเทา้อยูท่างทศิหนึง่ กระดกูแขง้อยู่ 

       ทางทศิหนึง่ กระดกูขาอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูสะเอวอยูท่างทศิ 

       หนึง่ กระดกูหลังอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูซีโ่ครงอยูท่างทศิหนึง่ 

       กระดกูหนา้อกอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูแขนอยูท่างทศิหนึง่ 

       กระดกูไหลอ่ยูท่างทศิหนึง่ กระดกูคออยูท่างทศิหนึง่ กระดกู 

       คางอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูฟันอยูท่างทศิหนึง่ กะโหลกศรีษะ 

       อยูท่างทศิหนึง่ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบ 

       ใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ 

       ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอีย’ู ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๗. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นทอ่นกระดกูสขีาว 

       เหมอืนสสีงัข ์แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนี้เขา้ไปเปรยีบเทยีบให ้

       เห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่ง 

       พน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

กายานุปัสสนา 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกายภาย 

นอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรม 

เป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณาเห็น 

ทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๘. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นทอ่นกระดกูกอง 

       อยูด่ว้ยกันเกนิกวา่ ๑ ปี แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไป 

       เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะ 

       อยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๙. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นกระดกูผปุ่นเป็นชิน้ 

       เล็กชิน้นอ้ย แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบให ้

       เห็นวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่ง 

       พน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉันนัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

เวทนานุปัสสนา 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอืพจิารณา 

เห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดป่าชา้ ๙ หมวด จบ 

กายานปุสัสนา จบ 

 

เวทนานปุสัสนา 

(การพจิารณาเวทนา) 

  [๓๘๐] ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาท ัง้หลายอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   เมือ่เสวยสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนา’ 

   เมือ่เสวยทกุขเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนา’ 

   เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา’ 

   เมือ่เสวยสขุเวทนาทีม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนาทีม่อีามสิ’ 

   เมือ่เสวยสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ’ 

   เมือ่เสวยทกุขเวทนาทีม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนาทีม่อีามสิ’ 

   เมือ่เสวยทกุขเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนาทีไ่มม่อีามสิ’ 

   เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนาทีม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนาที ่

   มอีามสิ’ 

   เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา 

   ทีไ่มม่อีามสิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

จติตานุปัสสนา 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายใน๑อยู ่พจิารณาเห็น 

เวทนาในเวทนาทัง้หลายภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย 

ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในเวทนาทัง้หลายอยู่ 

พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็น 

เหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในเวทนาทัง้หลายอยู่ 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘เวทนามอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

เวทนานปุสัสนา จบ 

 

จติตานปุสัสนา 

(การพจิารณาจติ) 

  [๓๘๑] ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

   จติมรีาคะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมรีาคะ’ 

   จติปราศจากราคะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

   จติมโีทสะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีทสะ’ 

   จติปราศจากโทสะ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโทสะ’ 

   จติมโีมหะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีมหะ’ 

   จติปราศจากโมหะ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโมหะ’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวทนาท ัง้หลายภายใน หมายถงึสขุเวทนาเป็นตน้ของตน (ท.ีม.อ. ๓๘๐/๓๙๐, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๓/๒๙๖) 

๒ เวทนาท ัง้หลายภายนอก หมายถงึสขุเวทนาเป็นตน้ของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๘๐/๓๙๐, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๓/๒๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

จติตานุปัสสนา 

   จติหดหู ่  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหดหู’่ 

   จติฟุ้งซา่น  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติฟุ้งซา่น’ 

   จติเป็นมหัคคตะ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ 

   จติไมเ่ป็นมหัคคตะ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นมหัคคตะ’ 

   จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ 

   จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ 

   จติเป็นสมาธ ิ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ 

   จติไมเ่ป็นสมาธ ิ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ 

   จติหลดุพน้แลว้ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหลดุพน้แลว้’ 

   จติไมห่ลดุพน้  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติภายในอยู ่พจิารณาเห็นจติในจติ 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นจติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรม 

เป็นเหตเุกดิในจติอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในจติอยู ่หรอืพจิารณาเห็น 

ทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในจติอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘จติมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่อยา่งนีแ้ล 

จติตานปุสัสนา จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

ธมัมานปุสัสนา 

(การพจิารณาธรรม) 

หมวดนวิรณ์ 

  [๓๘๒] ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลายอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เมือ่กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘กามฉันทะภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่กามฉันทะภายใน 

       ไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘กามฉันทะภายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้ 

       แหง่กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       การละกามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และกามฉันทะทีล่ะไดแ้ลว้ จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ 

   ๒. เมือ่พยาบาท (ความคดิรา้ย) ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘พยาบาท 

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่พยาบาทภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘พยาบาทภายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่พยาบาททีย่ัง 

       ไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละพยาบาทที ่

       เกดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และพยาบาททีล่ะ 

       ไดแ้ลว้ จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๓. เมือ่ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘ถนีมทิธะภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่ถนีมทิธะภายในไมม่อียู ่

       ก็รูช้ดัวา่ ‘ถนีมทิธะภายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่ 

       ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละ 

       ถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

       ถนีมทิธะทีล่ะไดแ้ลว้ จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ 

   ๔. เมือ่อทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ)ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘อทุธัจจกกุกจุจะภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่อทุธัจจกกุกจุจะ 

       ภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘อทุธัจจกกุกจุจะภายในของเราไมม่อียู’่ 

       การเกดิขึน้แหง่อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด 

       ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละอทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ย 

       เหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และอทุธจัจกกุกจุจะทีล่ะไดแ้ลว้ จะไมเ่กดิขึน้ 

       ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๕. เมือ่วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘วจิกิจิฉา 

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่วจิกิจิฉาภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘วจิกิจิฉาภายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่วจิกิจิฉาทีย่ังไม ่

       เกดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้ 

       แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และวจิกิจิฉาทีล่ะไดแ้ลว้ 

       จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ภายใน 

ทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม 

เป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ อยู ่

อยา่งนีแ้ล 

หมวดนวิรณ์ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

ธมัมานปุสัสนา 

หมวดขนัธ ์

  [๓๘๓] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ์๑ ๕ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์๕ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์๕ 

อยูว่า่ 

   ๑. ‘รปูเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รปู 

       เป็นอยา่งนี้ 

   ๒. เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี้ 

   ๓. สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิแหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี้ 

   ๔. สงัขารเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทานขนัธ ์มาจากอปุาทาน + ขันธ ์แยกอธบิายความหมายไดด้ังนี ้(๑) อปุาทาน แปลวา่ ความถอืมั่น 

   (อปุ=มั่น+อาทาน=ถอื) มคีวามหมายหลายนัย เชน่ หมายถงึชือ่ของราคะทีป่ระกอบดว้ยกามคณุ ๕ 

   (ปญฺจกามคณุกิราคสฺเสต  อธวิจน  -ส .ข.อ. ๒/๑/๑๖, อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒๑๙/๔๔๒) บา้ง หมายถงึความถอืมั่น 

   ดว้ยอ านาจตัณหามานะและทฏิฐ ิ(ตามนัย ส .ข.อ. ๒/๖๓/๓๐๘) บา้ง (๒) ขนัธ ์แปลวา่ กอง (ตสฺส ขนฺธสฺส) 

   ราสอิาทวิเสน อตฺโถ เวทติพฺโพ -อภ.ิ สงฺ.อ. ๕/๑๙๒) ดังนัน้ อปุาทานขันธ ์จงึหมายถงึ กองอันเป็น 

   อารมณ์แหง่ความถอืมั่น (อปุาทานาน  อารมฺมณภตูา ขนฺธา = อปุาทานกฺขนฺธา) (ส .ข. ฏกีา ๒๒/๒๕๔) 

   และด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔,๓๑๕/๒๐๘, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๒๘/๓๔๖, ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๗๙/๑๐๕ 

    เมือ่น าองคธ์รรม คอืรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มารวมกับอปุาทานขันธ ์เชน่ วญฺิญาณู- 

   ปาทานกฺขนฺโธ จงึแปลไดว้า่ “กองอันเป็นอารมณ์แหง่ความถอืมั่นคอืวญิญาณ” ตามนัย อภ.ิสงฺ.อ. 

   ๕/๑๙๒ ว่า วญฺิญาณเมว ขนฺโธ = วญฺิญาณกฺขนฺโธ (กองวญิญาณ) 

    อนึง่ เมือ่กลา่วโดยสรปุ อปุาทานขันธ ์หมายถงึทกุข ์ตามบาลวีา่ “สงฺขตฺิเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา 

   ทกฺุขา” แปลวา่ วา่โดยยอ่ อปุาทานขันธ ์๕ เป็นตัวทกุข ์(ม.อ.ุ๑๔/๓๗๓/๓๑๙,ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๓, 

   อภ.ิว.ิอ. ๒๐๒/๑๗๗, วสิทฺุธ.ิ ๒/๕๐๕/๑๒๒) และด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๐๒/๑๖๖ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

   ๕. วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความ 

       ดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายใน๑อยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ 

ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณา 

เห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์๕ 

อยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดขนัธ ์จบ 

 

ธมัมานปุสัสนา 

หมวดอายตนะ 

  [๓๘๔] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ และ 

อายตนะภายนอก ๖ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูช้ดัตา รูช้ดัรปู สงัโยชนใ์ดอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้เกดิขึน้ 

       ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลายภายใน หมายถงึขันธ ์๕ ของตน (ท.ีม.อ. ๓๘๓/๓๙๘) 

๒ ธรรมท ัง้หลายภายนอก หมายถงึขันธ ์๕ ของผูอ้ ืน่ (ท.ีม.อ. ๓๘๓/๓๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ย 

       เหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไป 

       อกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๒. รูช้ดัห ูรูช้ดัเสยีง สงัโยชนใ์ดอาศัยหแูละเสยีงทัง้สองนัน้เกดิขึน้ 

       ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ย 

       เหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไป 

       อกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๓. รูช้ดัจมกู รูช้ดักลิน่ สงัโยชนใ์ดอาศัยจมกูและกลิน่ทัง้สองนัน้ 

       เกดิขึน้ ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไม ่

       เกดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้ 

       จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๔. รูช้ดัลิน้ รูช้ดัรส สงัโยชนใ์ดอาศัยลิน้และรสทัง้สองนัน้เกดิขึน้ 

       ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ย 

       เหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไป 

       อกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๕. รูช้ดักาย รูช้ดัโผฏฐัพพะ สงัโยชนใ์ดอาศัยกายและโผฏฐัพพะ 

       ทัง้สองนัน้เกดิขึน้ ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ี ่

       ยังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้ 

       จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๖. รูช้ดัใจ รูช้ดัธรรมารมณ์ สงัโยชนใ์ดอาศัยใจและธรรมารมณ์ 

       ทัง้สองนัน้เกดิขึน้ ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ี ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

       ยังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ี ่

       เกดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะ 

       ไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกี มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย 

ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่

พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็น 

เหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ 

และอายตนะภายนอก ๖ อยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดอายตนะ จบ 

 

ธมัมานปุสัสนา 

หมวดโพชฌงค ์

  [๓๘๕] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เมือ่สตสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘สตสิมัโพชฌงค ์

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่สตสิมัโพชฌงคภ์ายในไมม่อียู ่ก็รู ้

       ชดัวา่ ‘สตสิมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

       สตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่สตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๒. เมือ่ธัมมวจิยสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ธัมมวจิย- 

       สมัโพชฌงคภ์ายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์

       ภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ธัมมวจิยสมัโพชฌงคภ์ายในของเรา 

       ไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่ธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้ 

       มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่ 

       ธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ 

   ๓. เมือ่วริยิสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘วริยิสัมโพชฌงค ์

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่วริยิสมัโพชฌงคภ์ายในไมม่อียู ่ก็รู ้

       ชดัวา่ ‘วริยิสมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่ 

       วริยิสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่วริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๔. เมือ่ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ปีตสิมัโพชฌงค ์

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในไมม่อียู ่

       ก็รูช้ดัวา่ ‘ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้ 

       แหง่ปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่ปีตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๕. เมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ปัสสทัธ-ิ 

       สมัโพชฌงคภ์ายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

       ภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ปัสสทัธสิมัโพชฌงคภ์ายในของเรา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

       ไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่ปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้ มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่ปัสสทัธ-ิ 

       สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๖. เมือ่สมาธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘สมาธสิมัโพชฌงค ์

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่สมาธสิมัโพชฌงคภ์ายในไมม่อียู ่

       ก็รูช้ดัวา่ ‘สมาธสิมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้ 

       แหง่สมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

       มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๗. เมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘อเุบกขา- 

       สมัโพชฌงคภ์ายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

       ภายในไมม่อียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในของเราไม ่

       มอียู’่ การเกดิขึน้แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่อเุบกขา- 

       สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ภายใน 

ทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม 

เป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ อยู ่

อยา่งนีแ้ล 

หมวดโพชฌงค ์จบ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

ธมัมานปุสัสนา 

หมวดสจัจะ 

  [๓๘๖] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข’์ 

   รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขสมทัุย’ 

   รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขนโิรธ’ 

   รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

ทกุขสจัจนทิเทส 

  [๓๘๗] ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ชาต ิ(ความเกดิ) เป็นทกุข ์ชรา (ความแก)่ เป็นทกุข ์มรณะ (ความตาย) 

เป็นทกุข ์โสกะ (ความโศก) ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์(ความทกุขก์าย) 

โทมนัส (ความทกุขใ์จ) อปุายาส (ความคับแคน้ใจ) เป็นทกุข ์การประสบกับ 

อารมณ์อันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทกุข ์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นทีรั่กเป็นทกุข ์

การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์โดยยอ่ อปุาทานขนัธ์๑ ๕ เป็นทกุข์๒ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภ.ิว.ิอ. ๒๐๒/๑๗๗ 

๒ ว.ิม. (แปล) ๔/๑๔/๑๔, ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๙๑/๘๖, ม.อ.ุ๑๔/๓๗๓/๓๑๗, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  [๓๘๘] ชาต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยั่งลง ความบังเกดิ ความบังเกดิ 

เฉพาะ ความปรากฏแหง่ขันธ ์ความไดอ้ายตนะ ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ชาติ๑ 

  [๓๘๙] ชรา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความมหีนัง 

เหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยี ์ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่ 

สตัวนั์น้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ชรา๒ 

  [๓๙๐] มรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตาย 

กลา่วคอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความ 

ขาดสญูแหง่ชวีตินิทรยี ์ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ มรณะ๓ 

  [๓๙๑] โสกะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเศรา้โศก กริยิาทีเ่ศรา้โศก ภาวะทีเ่ศรา้โศก ความแหง้ผากภายใน 

ความแหง้กรอบภายใน ของผูป้ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) ผูท้ี ่

ถกูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๙๓/๘๘, ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๓/๓๑๗, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๔, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๐, อภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๒๓๕/๒๒๑ 

๒ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๙๒/๘๗, ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๓/๓๑๗, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๔,๒๗/๕๓,๒๘/๕๕,๓๓/๗๐, ข.ุป. 

   (แปล) ๓๑/๓๓/๕๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๓๖/๒๒๒ 

๓ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๙๒/๘๘, ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๓/๓๑๘, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๔,๒๗/๕๓,๒๘/๕๕,๓๓/๗๐, ข.ุม. (แปล) 

   ๒๙/๔๑/๑๕๐, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๓๖/๒๒๒ 

๔ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๔๔/๑๕๕,๙๗/๒๙๘, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๒๑/๑๒๖, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๐, อภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๒๓๗/๑๖๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  [๓๙๒] ปรเิทวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความรอ้งไห ้ความคร ่าครวญ กริยิาทีร่อ้งไห ้กริยิาทีค่ร ่าครวญ ภาวะที่ 

รอ้งไห ้ภาวะทีค่ร ่าครวญ ของผูป้ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) 

ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปรเิทวะ๑ 

  [๓๙๓] ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีไ่ม ่

ส าราญ เป็นทกุข ์อันเกดิจากกายสมัผัส 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทกุข์๒ 

  [๓๙๔] โทมนสั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีไ่มส่ าราญ 

เป็นทกุขอ์ันเกดิจากมโนสมัผัส 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ โทมนัส๓ 

  [๓๙๕] อปุายาส เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแคน้ ความคับแคน้ ภาวะทีแ่คน้ ภาวะทีค่ับแคน้ ของผูป้ระกอบ 

ดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่(หรอื)ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ อปุายาส๔ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๔๔/๑๕๕,๙๗/๒๙๘, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๒๑/๑๒๖, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/ 

   ๒๓๘/๒๒๓ 

๒ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๑, อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๕๕๙/๑๖๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๓๙/๒๒๓ 

๓ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๑, อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๔๑๗/๑๒๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๔๐/๒๒๓ 

๔ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๔๑/๒๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  [๓๙๖] การประสบกบัอารมณ์อนัไมเ่ป็นทีร่กัเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื การไปรว่ม การมารว่ม การประชมุรว่ม การอยูร่ว่มกับอารมณ์อันไม ่

เป็นทีป่รารถนา ไมเ่ป็นทีรั่กใคร ่ไมเ่ป็นทีช่อบใจของเขาในโลกนี ้เชน่ รปู เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรอืจากบคุคลผูป้รารถนาแตส่ ิง่ทีไ่มใ่ชป่ระโยชน ์

ปรารถนาแตส่ ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู ปรารถนาแตส่ ิง่ทีไ่มผ่าสกุ ปรารถนาแตส่ ิง่ทีไ่มม่คีวามเกษม 

จากโยคะของเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ การประสบกับอารมณ์อันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทกุข์๑ 

  [๓๙๗] การพลดัพรากจากอารมณ์อนัเป็นทีร่กัเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื การไมไ่ปรว่ม การไมม่ารว่ม การไมป่ระชมุรว่ม การไมอ่ยูร่ว่มกับอารมณ์ 

อันเป็นทีป่รารถนา เป็นทีรั่กใคร ่เป็นทีช่อบใจของเขาในโลกนี ้เชน่ รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรอืกับบคุคลผูป้รารถนาประโยชน ์ปรารถนาความ 

เกือ้กลู ปรารถนาความผาสกุ ปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขา เชน่ มารดา 

บดิา พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว มติร อ ามาตยห์รอืญาตสิาโลหติ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นทีรั่กเป็นทกุข์๒ 

  [๓๙๘] การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามเกดิเป็นธรรมดา เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ ขอเราอยา่ไดม้คีวามเกดิเป็นธรรมดา หรอืขอความเกดิอยา่ไดม้าถงึ 

เราเลย’ ขอ้นีไ้มพ่งึส าเร็จไดต้ามความปรารถนา 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๑ 

๒ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา ฯลฯ 

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามเจ็บเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามโศก ความคร ่าครวญ ความทกุขก์าย ความทกุขใ์จและ 

ความคับแคน้ใจเป็นธรรมดา ตา่งก็เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนี้วา่ ‘ไฉนหนอ 

ขอเราอยา่ไดเ้ป็นผูม้คีวามโศก ความคร ่าครวญ ความทกุขก์าย ความทกุขใ์จ 

และความคับแคน้ใจเป็นธรรมดาเลย และขอความโศก ความคร ่าครวญ ความ 

ทกุขก์าย ความทกุขใ์จ และความคับแคน้ใจ อยา่ไดม้าถงึเราเลย’ ขอ้นีไ้มพ่งึ 

ส าเร็จไดต้ามความปรารถนา 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข์๑ 

  [๓๙๙] โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืรปู) เวทนูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อื 

เวทนา) สัญญปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) สงัขารปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธ ์

คอืสงัขาร) วญิญาณูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๓/๓๑๘, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๓/๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

สมทุยสจัจนทิเทส 

  [๔๐๐] ทกุขสมทุยอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหานีเ้ป็นเหตเุกดิขึน้ในภพใหม ่สหรคตดว้ยความก าหนัดยนิด ีเป็นเหตุ 

เพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ คอื กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา 

  ก็ตัณหานีแ้หละเมือ่เกดิขึน้ เกดิทีไ่หน เมือ่ตัง้อยู ่ตัง้อยูท่ีไ่หน 

  คอื ปิยรปูสาตรปู๑ใดมอียูใ่นโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีปิ่ยรปูสาตรปูนี้ 

เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีปิ่ยรปูสาตรปูนี้ 

  อะไรเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

  คอื จักขเุป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานี้เมือ่เกดิ ก็เกดิทีจั่กขนุี ้เมือ่ตัง้อยู ่

ก็ตัง้อยูท่ีจั่กขนุี ้โสตะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆานะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ฯลฯ ชวิหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ กายเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ มโน 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนนี ้เมือ่ตัง้อยู่ ก็ตัง้อยูท่ีม่โนนี้ 

  รปูเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีร่ปูนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยู่ 

ทีร่ปูนี ้เสยีงเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ กลิน่เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รส 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธรรมารมณ์ 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่รรมารมณ์นี ้เมือ่ตัง้อยู่ ก็ตัง้อยู ่

ทีธ่รรมารมณ์นี ้

  จักขวุญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีจั่กขวุญิญาณนี้ 

เมือ่ตัง้อยูก็่ตัง้อยูท่ีจั่กขวุญิญาณนี้ โสตวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

ฆานวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ชวิหาวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปู 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปิยรปูสาตรปู หมายถงึสภาวะทีน่่ารักน่าชืน่ใจ เป็นสว่นอฏิฐารมณ์ทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิตัณหา (อภ.ิว.ิอ. ๒๐๓/ 

   ๑๑๙-๑๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

ในโลก ฯลฯ กายวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ มโนวญิญาณเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนวญิญาณนี้ เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยู่ 

ทีม่โนวญิญาณนี้ 

  จักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีจั่กขสุมัผัสนี ้

เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีจั่กขสุมัผัสนี ้โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆาน- 

สมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

กายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ มโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตณัหา 

นีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนสมัผัสนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีม่โนสมัผัสนี ้

  เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิที ่

เวทนาซึง่เกดิจากจักขสุมัผัสนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีเ่วทนาซึง่เกดิจากจักขสุมัผัสนี ้

เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากฆาน- 

สมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิ 

จากมโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีเ่วทนาซึง่เกดิจาก 

มโนสมัผัสนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีเ่วทนาซึง่เกดิจากมโนสมัผัสนี ้

  รปูสญัญา (ความก าหนดหมายรูร้ปู) เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ 

ก็เกดิทีร่ปูสญัญานี ้เมือ่ตัง้อยูก็่ตัง้อยูท่ีร่ปูสญัญานี ้สัททสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ คันธสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมสญัญาเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมสญัญานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมม- 

สญัญานี ้

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  รปูสญัเจตนา (ความจ านงในรปู) เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ 

ก็เกดิทีร่ปูสญัเจตนานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีร่ปูสญัเจตนานี ้สทัทสญัเจตนาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ คันธสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสสญัเจตนา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

ธัมมสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมสญัเจตนานี้ 

เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมสญัเจตนานี ้

  รปูตัณหา(ความอยากไดร้ปู)เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิ 

ทีร่ปูตัณหานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีร่ปูตัณหานี ้สทัทตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ฯลฯ คันธตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสตณัหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมตัณหานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมตัณหานี้ 

  รปูวติก(ความตรกึถงึรปู)เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตณัหานีเ้มือ่เกดิก็เกดิที ่

รปูวติกนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีร่ปูวติกนี ้สทัทวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

คันธวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

โผฏฐัพพวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่มัมวติกนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมวติกนี้ 

  รปูวจิาร (ความตรองถงึรปู) เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิก็เกดิที ่

รปูวจิารนี ้เมือ่ตัง้อยูก็่ตัง้อยูท่ีร่ปูวจิารนี ้สทัทวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

คันธวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

โผฏฐัพพวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ตัณหานี ้เมือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมวจิารนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมวจิารนี้๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทุยอรยิสจั 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๔/๕๓-๕๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

นโิรธสจัจนทิเทส 

  [๔๐๑] ทกุขนโิรธอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับกเิลสไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความปลอ่ยวาง ความสละคนื ความพน้ 

ความไมต่ดิ 

  ก็ตัณหานีเ้มือ่ละ ละทีไ่หน เมือ่ดับ ดับทีไ่หน 

  คอื ปิยรปูสาตรปูใดมอียูใ่นโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีปิ่ยรปูสาตรปูนี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีปิ่ยรปูสาตรปูนี ้

  อะไรเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

  คอื จักขเุป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีจั่กขนุี ้เมือ่ดับก็ดับที ่

จักขนุี ้โสตะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆานะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

ชวิหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ กายเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ มโนเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีม่โนนี ้เมือ่ดับก็ดับทีม่โนนี ้

  รปูเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีร่ปูนี้ 

เสยีงเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ กลิน่เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธรรมารมณ์เป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีธ่รรมารมณ์นี ้เมือ่ดับก็ดับทีธ่รรมารมณน์ี้ 

  จักขวุญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีจั่กขวุญิญาณนี้ 

เมือ่ดับ ก็ดับทีจั่กขวุญิญาณนี ้โสตวญิญาณเป็นปิยรูปสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆาน- 

วญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ชวิหาวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ฯลฯ กายวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ มโนวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรูป 

ในโลก ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีม่โนวญิญาณนี้ เมือ่ดับ ก็ดับทีม่โนวญิญาณนี้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  จักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีจั่กขสุมัผัสนี ้เมือ่ดบั 

ก็ดับทีจั่กขสุมัผัสนี ้โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆานสมัผัสเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ฯลฯ ชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ กายสมัผัสเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ฯลฯ มโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานี ้เมือ่ละก็ละที ่

มโนสมัผัสนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีม่โนสมัผัสนี ้

  เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัส เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละที ่

เวทนาอันเกดิจากจักขสุมัผัสนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีเ่วทนาอันเกดิจากจักขสุมัผัสนี ้

เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผัส 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาที ่

เกดิจากมโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีเ่วทนาอันเกดิจาก 

มโนสมัผัสนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีเ่วทนาอันเกดิจากมโนสมัผัสนี ้

  รปูสญัญาเป็นปิยรปูสาตรูปในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูสญัญานี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีร่ปูสญัญานี ้สทัทสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ คันธสญัญาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพสญัญา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ 

ก็ละทีธ่มัมสญัญานี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมสญัญานี ้

  รปูสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูสญัเจตนานี ้

เมือ่ดับ ก็ดับทีร่ปูสญัเจตนานี ้สทัทสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ 

คันธสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ฯลฯ โผฏฐัพพสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมสญัเจตนาเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมสญัเจตนานี ้เมือ่ดับ ก็ดับที ่

ธัมมสญัเจตนานี ้

  รปูตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูตัณหานี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีร่ปูตัณหานี ้สทัทตณัหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ คันธตัณหาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ รสตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพตณัหา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ 

ก็ละทีธ่มัมตัณหานี ้เมือ่ดบั ก็ดับทีธ่ัมมตัณหานี้ 

  รปูวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูวติกนี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีร่ปูวติกนี ้สทัทวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ คันธวติกเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ รสวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพวติกเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ฯลฯ ธัมมวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมวติกนี้ 

เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมวติกนี้ 

  รปูวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีร่ปูวจิารนี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีร่ปูวจิารนี ้สทัทวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ คันธวจิารเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ฯลฯ รสวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพวจิารเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ธัมมวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ 

ก็ละทีธ่มัมวจิารนี ้เมือ่ดับก็ดับทีธ่ัมมวจิารนี้๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๕/๕๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

 

มคัคสจัจนทิเทส 

  [๔๐๒] ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีน่ั้นแล 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) 

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความรูใ้นทกุข ์(ความทกุข)์ ความรูใ้นทกุขสมทัุย (เหตเุกดิแหง่ทกุข)์ 

ความรูใ้นทกุขนโิรธ (ความดับแหง่ทกุข)์ ความรูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัต ิ

ใหถ้งึความดับแหง่ทกุข)์ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาทฏิฐ ิ

  สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินการออกจากกาม ความด ารใินการไมพ่ยาบาท ความด ารใิน 

การไมเ่บยีดเบยีน 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาสงักัปปะ 

  สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดูเท็จ เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดู 

สอ่เสยีด เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดูค าหยาบ เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการ 

พดูเพอ้เจอ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาวาจา 

  สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการฆา่สตัว ์เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการถอืเอา 

สิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมากัมมันตะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  สมัมาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีล้ะมจิฉาอาชวีะแลว้ ส าเร็จการเลีย้งชพีดว้ยสมัมา- 

อาชวีะ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาอาชวีะ 

  สมัมาวายามะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มที ่

       แหง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาวายามะ 

  สมัมาสต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาสต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

ธัมมานุปัสสนา 

  สมัมาสมาธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       มวีจิาร มปีีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใส 

       ภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ต ิ

       และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มจีติเป็นอเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะอยู ่

       และเสวยสขุดว้ยกาย (นามกาย) บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลาย 

       กลา่วสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

       บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ สมัมาสมาธิ๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  [๔๐๓] ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายใน๒อยู ่

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอก๓อยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่

พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็น 

เหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในธรรมทัง้หลายอยู ่

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๕/๓๑๙-๓๒๑, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๖/๕๕-๕๖, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๔๘๗/๓๗๑-๓๗๒ 

๒ ธรรมท ัง้หลายภายใน หมายถงึอรยิสัจ ๔ ของตน (ท.ีม.อ. ๔๐๓/๔๒๑) 

๓ ธรรมท ัง้หลายภายนอก หมายถงึอรยิสัจ ๔ ของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๔๐๓/๔๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

อานสิงสแ์หง่การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย (ตัณหาและทฏิฐ)ิ อยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่

อยา่งนีแ้ล 

หมวดสจัจะ จบ 

ธมัมานปุสัสนา จบ 

 

อานสิงสแ์หง่การเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประการ 

  [๔๐๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ ปี พงึหวงั 

ไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุนั หรอืเมือ่ยังมอีปุาทาน 

เหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๗ ปีจงยกไว ้๑บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๖ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๖ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๕ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๕ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๔ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๗ ปีจงยกไว ้หมายถงึอยา่ว่าแตจ่ะเจรญิสตปัิฏฐาน ๗ ปีเลย แมเ้จรญิเพยีง ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๗ วัน 

   ก็สามารถบรรลอุรหัตตผล หรอื อนาคามผิลได ้(ท.ีม.อ. ๔๐๔/๔๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

อานสิสงสแ์หง่การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  ๔ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๓ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๓ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๒ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๒ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๑ ปี พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๑ ปีจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๗ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๖ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๖ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๕ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๔ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๓ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๓ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๒ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร] 

อานสิสงสแ์หง่การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  ๒ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๑ เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ๑ เดอืนจงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอดครึง่เดอืน พงึหวงัไดผ้ล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ภกิษุทัง้หลาย ครึง่เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วนั 

พงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังม ี

อปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

  [๔๐๕] ภกิษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิข์องเหลา่สตัว ์

เพือ่ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท า 

ใหแ้จง้นพิพาน ทางนี้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ เราอาศัยทางเดยีวนีแ้ลว้ 

จงึกลา่วค าดังพรรณนามาฉะนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

มหาสตปิฏัฐานสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

เรือ่งเจา้ปายาส ิ

 

๑๐. ปายาสสิตูร 

วา่ดว้ยเจา้ปายาส ิ

  [๔๐๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระกมุารกสัสปะก าลังจารกิอยูใ่นแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รูป ถงึเมอืงเสตัพยะของชาวโกศล พักอยู ่ณ ป่าไมส้เีสยีด 

ทางทศิเหนอืเมอืงเสตัพยะ สมัยนัน้ เจา้ปายาสปิกครองเมอืงเสตัพยะ ซึง่มปีระชากร 

และสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพันธุธ์ัญญาหาร และน ้า หญา้อดุมสมบรูณ์ มพีระราชทรัพย ์

ทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนูบ าเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย๑ 

เร ือ่งเจา้ปายาส ิ

  [๔๐๗] สมัยนัน้ เจา้ปายาสมิคีวามเห็นชัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ “แมเ้พราะเหตนุี้ 

โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัว์๒ไมม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี พราหมณ์ 

และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะไดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นสมณกมุารกัสสปะ ผูเ้ป็นสาวกของ 

พระสมณโคดมก าลังจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ 

๕๐๐ รปู ถงึเมอืงเสตัพยะโดยล าดับ ก าลังพักอยู ่ณ ป่าไมส้เีสยีดทางทศิเหนอืเมอืง 

เสตัพยะ ทา่นสมณกมุารกสัสปะนัน้ มชีือ่เสยีงดงีามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘เป็นผูฉ้ลาด 

เฉียบแหลม มปัีญญา เป็นพหสูตู กลา่วถอ้ยค าไพเราะ ปฏภิาณด ีเป็นผูเ้จรญิและ 

เป็นพระอรหันต ์การไดเ้ห็นพระอรหันตเ์ชน่นัน้เป็นการดแีท’้ จากนัน้ พราหมณ์และ 

คหบดชีาวเมอืงเสตัพยะออกจากเมอืงเสตัพยะ เดนิรวมกันเป็นหมูเ่ป็นคณะมุง่หนา้ 

ไปทางทศิเหนอืสูป่่าไมส้เีสยีด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมไทย ในทีน่ีห้มายถงึการใหอ้ันประเสรฐิ คอื สิง่ทีพ่ระราชทานแลว้ จักไมย่ดึกลับคนืมาอกี (ท.ีส.ีอ. 

   ๒๒๙/๒๒๑) 

๒ โอปปาตกิสตัว ์หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต ิ(ตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้

   เชน่ เทวดาและสัตวน์รก (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

เรือ่งเจา้ปายาส ิ

  [๔๐๘] ขณะนัน้ เจา้ปายาสทิรงพักผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้บน 

ทรงเห็นพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะ ซึง่ออกจากเมอืงเสตพัยะเดนิรวมกัน 

เป็นหมูเ่ป็นคณะมุง่หนา้ไปทางทศิเหนอืสูป่่าไมส้เีสยีด จงึทรงเรยีกมหาดเล็กมาตรัส 

ถามวา่ “มหาดเล็ก เหตใุด พราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะจงึออกจากเมอืง 

เสตัพยะเดนิรวมกันเป็นหมูเ่ป็นคณะมุง่หนา้ไปทางทศิเหนอืสูป่่าไมส้เีสยีด” 

  มหาดเล็กทลูตอบวา่ “ฝ่าพระบาท ทา่นสมณกมุารกัสสปะ ผูเ้ป็นสาวกของ 

พระสมณโคดมก าลังจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ 

๕๐๐ รปู ถงึเมอืงเสตัพยะโดยล าดับ พักอยู ่ณ ป่าไมส้เีสยีดทางทศิเหนอืเมอืง 

เสตัพยะ ทา่นสมณกมุารกสัสปะนัน้ มชีือ่เสยีงดงีามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘เป็นผูฉ้ลาด 

เฉียบแหลม มปัีญญา เป็นพหสูตู กลา่วถอ้ยค าไพเราะ ปฏภิาณด ีเป็นผูเ้จรญิ 

และเป็นพระอรหันต ์พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้จักเขา้ไปหาทา่นสมณกมุารกัสสปะ 

รปูนัน้” 

  เจา้ปายาสรัิบสัง่วา่ “มหาดเล็ก ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงเขา้ไปหาพราหมณ์ 

และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะถงึทีอ่ยู ่บอกกับพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะ 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เจา้ปายาสรัิบสัง่วา่ ‘ใหพ้วกทา่นรอ เจา้ปายาสจิะเสด็จ 

เขา้ไปหาทา่นสมณกมุารกัสสปะดว้ย’ ครัง้กอ่น ทา่นสมณกมุารกัสสปะชีแ้จงให ้

พราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะผูโ้ง ่ไมฉ่ลาดไดรู้ว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ี

โอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม ีมหาดเล็ก แทจ้รงิ โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

  มหาดเล็กทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืง 

เสตัพยะถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย 

เจา้ปายาสรัิบสัง่วา่ ‘ใหพ้วกทา่นรอ เจา้ปายาสจิะเสด็จเขา้ไปหาทา่นสมณกมุาร- 

กัสสปะดว้ย” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

  [๔๐๙] ล าดับนัน้ เจา้ปายาสแิวดลอ้มดว้ยพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืง 

เสตัพยะ เสด็จเขา้ไปหาท่านพระกมุารกัสสปะถงึทีอ่ยู ่ณ ป่าไมส้เีสยีด ไดท้รงสนทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

ฝ่ายพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตัพยะ บางพวกกราบทา่นพระกมุารกสัสปะแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

กับทา่นพระกมุารกัสสปะแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอืไปทางทีท่า่น 

พระกมุารกัสสปะอยูแ่ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และตระกลูแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร บางพวกน่ังนิง่เฉย ณ ทีส่มควร 

นตัถกิวาทะ 

ความเห็นวา่ไมม่ ี

  [๔๑๐] ล าดับนัน้ เจา้ปายาสคิรัน้ประทับ ณ ทีส่มควรแลว้จงึตรัสกับทา่น 

พระกมุารกัสสปะดังนีว้า่ “ทา่นกัสสปะ โยมมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  ทา่นพระกมุารกัสสปะถวายพระพรวา่ “บพติร อาตมภาพ ไมเ่คยเห็น หรอืได ้

ยนิบคุคลผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี ้ท าไมพระองคจ์งึตรัสอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี 

อปุมาดว้ยดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติย ์

  [๔๑๑] บพติร ถา้อยา่งนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองคใ์น 

เรือ่งนี ้โปรดตรัสตอบตามทีพ่อพระทัย พระองคเ์ขา้พระทัยเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื 

“ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยม์ใีนโลกนีห้รอืโลกอืน่ เป็นเทพหรอืเป็นมนุษย”์ 

  “ทา่นกัสสปะ ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยม์ใีนโลกอืน่ มใิชม่ใีนโลกนี ้เป็นเทพ 

มใิชเ่ป็นมนุษย”์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

  “บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคน์ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

  [๔๑๒] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของโยมในโลกนี ้เป็นผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอา 

สิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ 

พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ) ตอ่มา 

พวกเขาป่วย ไดรั้บทกุขเวทนา เป็นไขห้นัก เมือ่โยมรูว้า่ ‘เวลานี้ พวกเขายัง 

ไมห่ายป่วย’ จงึเขา้ไปเยีย่มแลว้สัง่อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์ 

พวกหนึง่ มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

เขาไมไ่ดใ้ห ้ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เพง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต (หรอื)นรก’ พวกทา่นเป็นผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ 

พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิถา้หาก 

ค าของสมณพราหมณ์พวกนัน้เป็นจรงิ พวกทา่นหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต (หรอื)นรก ถา้พวกทา่นหลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต (หรอื)นรกจรงิ ก็ขอใหก้ลับมาบอกเราบา้งวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ี

โอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี พวกทา่นเทา่นัน้พอเป็นที ่

เชือ่ถอืไวว้างใจของเรา สิง่ทีพ่วกทา่นเห็นก็เชน่เดยีวกับสิง่ทีเ่ราเห็นเอง’ คนเหลา่นัน้ 

รับค าของโยมแลว้ แตไ่มก่ลับมาบอก ไมส่ง่ขา่วมาบอก ทา่นกัสสปะ นีแ้ลเป็นเหต ุ

ท าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยโจร 

 

อปุมาดว้ยโจร๑ 

  [๔๑๓] “บพติร ถา้อยา่งนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองคใ์นเรือ่งนี้ 

โปรดตรัสตอบตามทีพ่อพระทัย พระองคเ์ขา้พระทัยเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พวกราชบรุษุ 

ของพระองคใ์นโลกนีจั้บโจรผูก้อ่กรรมชัว่มาแสดงแกพ่ระองคว์า่ ‘ฝ่าพระบาท นีเ้ป็น 

โจรผูก้อ่กรรมชัว่ตอ่พระองค ์พระองคโ์ปรดลงพระอาชญาแกโ่จรนีต้ามพระประสงคเ์ถดิ’ 

ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่อยา่งนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงใชเ้ชอืกเหนยีวมัดบรุษุนี้ 

เอาแขนไพลห่ลังอยา่งแน่นหนาแลว้โกนศรีษะ น าตระเวนจากถนนหนึง่ไปสูถ่นนหนึง่ 

จากสีแ่ยกหนึง่ไปสูส่ ีแ่ยกหนึง่ พรอ้มกับแกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดัง น่ากลัวน าออกทาง 

ประตดูา้นทศิใตต้ดัศรีษะทีต่ะแลงแกงทางทศิใตแ้หง่เมอืง’ ราชบรุษุทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ ใชเ้ชอืกเหนยีวมัดบรุษุนัน้เอาแขนไพลห่ลังอยา่งแน่นหนาแลว้โกนศรีษะ 

น าตระเวนจากถนนหนึง่ไปสูถ่นนหนึง่ จากสีแ่ยกหนึง่ไปสูส่ ีแ่ยกหนึง่ พรอ้มกับ 

แกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดังน่ากลัว น าออกไปทางประตดูา้นทศิใตแ้ลว้ใหน่ั้งทีต่ะแลงแกง 

ทางทศิใตแ้หง่เมอืง โจรจะไดรั้บการผอ่นผันจากเพชฌฆาตตามค าขอทีว่า่ ‘ขอให ้

ทา่นเพชฌฆาตโปรดรอจนกวา่ขา้พเจา้จะไดไ้ปแจง้แกม่ติรอ ามาตย ์หรอืญาตสิาโลหติใน 

บา้นโนน้หรอืนคิมโนน้ แลว้จะกลับมา’ กระนัน้หรอื หรอืวา่เพชฌฆาตจะพงึตัดศรีษะ 

โจรผูก้ าลังออ้นวอนอยูเ่ลา่” 

  “ทา่นกัสสปะ โจรไมค่วรไดรั้บการผอ่นผันจากเพชฌฆาตตามค าขอทีว่า่ ‘ขอให ้ 

ทา่นเพชฌฆาตโปรดรอจนกวา่ขา้พเจา้จะไดไ้ปแจง้แกม่ติรอ ามาตย ์หรอืญาตสิาโลหติ 

ในบา้นโนน้หรอืนคิมโนน้แลว้จะกลับมา’ ทีแ่ท ้เพชฌฆาตพงึตัดศรีษะโจรผูก้ าลังออ้นวอน 

อยูน่ั่นแหละ” 

  “บพติร โจรนัน้เป็นมนุษยย์ังไมไ่ดรั้บการผอ่นผันจากเพชฌฆาตทีเ่ป็นมนุษย ์

ตามค าขอทีว่า่ ‘ขอใหท้า่นเพชฌฆาตโปรดรอจนกวา่ขา้พเจา้จะไดไ้ปแจง้แกม่ติรอ ามาตย ์

หรอืญาตสิาโลหติในบา้นโนน้หรอืนคิมโนน้แลว้จะกลับมา’ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ 

ของพระองค ์เป็นผูฆ้า่สตัว ์ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ประพฤตผิดิในกาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๗๐/๑๕๓, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๔๔/๓๖๑-๓๖๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยโจร 

พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากไดข้องของเขา มจีติพยาบาท 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต (หรอื)นรก จะไดรั้บ 

ผอ่นผันจากนายนริยบาลตามค าขอทีว่า่ ‘ขอใหน้ายนริยบาลโปรดรอจนกวา่ขา้พเจา้ 

จะไดไ้ปแจง้แกเ่จา้ปายาสวิา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี หรอื บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคน์ีแ้ล 

จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรม 

ทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

  [๔๑๔] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของโยมในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาด 

จากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติ 

ไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) ตอ่มาพวกเขาป่วย ไดรั้บทกุขเวทนา 

เป็นไขห้นัก เมือ่โยมรูว้า่ ‘เวลานี ้พวกเขายังไมห่ายป่วย’ จงึเขา้ไปเยีย่มแลว้สั่ง 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 

เขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาด 

จากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดข้องของเขา มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค’์ พวกทา่นเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยบรุษุในหลมุอจุจาระ 

เจา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาด 

จากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็ง 

อยากไดข้องของเขา มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิถา้หากค าของสมณพราหมณ์ 

พวกนัน้เป็นจรงิ พวกทา่นหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ถา้พวกทา่น 

หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรคจ์รงิ ก็ขอใหก้ลับมาบอกเราบา้งวา่ ‘แม ้

เพราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี พวกทา่น 

เทา่นัน้พอเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจของเรา สิง่ทีพ่วกทา่นเห็นก็เชน่เดยีวกับสิง่ทีเ่รา 

เห็นเอง’ คนเหลา่นัน้รับค าของโยมแลว้ แตไ่มก่ลับมาบอก ไมส่ง่ขา่วมาบอกทา่น 

กัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

อปุมาดว้ยบรุษุในหลมุอจุจาระ 

  [๔๑๕] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เปรยีบ 

เหมอืนบรุษุจมลงในหลมุอจุจาระมดิศรีษะ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่ 

ราชบรุษุวา่ ‘พวกทา่นจงชว่ยกันยกบรุษุนัน้ขึน้จากหลมุอจุจาระ’ พวกราชบรุษุทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พงึชว่ยกันยกบรุษุนัน้ขึน้มาจากหลมุอจุจาระ ถา้พระองคจ์ะพงึ 

รับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจงเอาซีไ่มไ้ผข่ดูอจุจาระออกจากรา่งกายของบรุษุนัน้ใหห้มด’ 

พวกราชบรุษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พงึเอาซีไ่มไ้ผข่ดูอจุจาระออกจากรา่งกาย 

ของบรุษุนัน้ใหห้มด ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจงเอาดนิสเีหลอืงขดั 

สรีา่งกายของบรุษุนัน้สกั ๓ ครัง้’ พวกราชบรุษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เอาดนิ 

สเีหลอืงขดัสรีา่งกายของบรุษุนัน้ ๓ ครัง้ ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจง 

เอาน ้ามันชโลมบรุษุนัน้แลว้ลบูไลด้ว้ยจรุณ๑อยา่งดใีหผ้ดุผอ่งสกั ๓ ครัง้’ พวกราชบรุษุ  

พงึเอาน ้ามันชโลมบรุษุนัน้แลว้ลบูไลด้ว้ยจรุณอยา่งดใีหผ้ดุผอ่ง ๓ ครัง้ ถา้พระองค ์

จะพงึรับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจงตัดผมและโกนหนวดบรุษุนัน้’ พวกราชบรุษุพงึตัดผม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จรุณ ในทีน่ีห้มายถงึเครือ่งหอมทีเ่ป็นผงละเอยีดอาจท าเป็นกอ้นเก็บไวใ้ชไ้ดท้กุเวลา (ท.ีม.อ. ๓๗๙/๓๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยบรุษุในหลมุอจุจาระ 

และโกนหนวดของบรุษุนัน้ ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจงน าพวงดอกไม ้

เครือ่งลบูไลแ้ละผา้ราคาแพงไปใหบ้รุษุนัน้’ พวกราชบรุษุพงึน าพวงดอกไม ้เครือ่ง 

ลบูไล ้และผา้ราคาแพงไปใหบ้รุษุนัน้ ถา้พระองคจ์ะพงึรับสัง่อกีวา่ ‘พวกทา่นจงเชญิ 

บรุษุนัน้ขึน้ปราสาทบ ารงุบ าเรอดว้ยกามคณุ ๕’ พวกราชบรุษุพงึเชญิบรุษุนัน้ขึน้ 

ปราสาทบ ารงุบ าเรอดว้ยกามคณุ ๕ 

  บพติร พระองคเ์ขา้พระทัยเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้ อาบน ้า ลบูไลด้แีลว้ 

ตัดผมและโกนหนวดอยา่งด ีสวมพวงดอกไมแ้ละเครือ่งประดับแลว้ นุ่งผา้ขาว 

อยูป่ราสาทชัน้ด ีเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรอดว้ยกามคณุ ๕ ยังตอ้งการ 

จะด าลงในหลมุอจุจาระนัน้อกีหรอื” 

  “ไมเ่ป็นเชน่นัน้ ทา่นกัสสปะ” 

  “เพราะเหตไุร จงึไมเ่ป็นเชน่นัน้” 

  “ทา่นกัสสปะ เพราะหลมุอจุจาระไมส่ะอาด คอื พงึเป็นสิง่ทัง้ไมส่ะอาด ทัง้นับวา่ 

ไมส่ะอาด ทัง้มกีลิน่เหม็น ทัง้นับวา่มกีลิน่เหม็น ทัง้น่ารังเกยีจ ทัง้นับวา่น่ารังเกยีจ 

ทัง้น่าเกลยีด ทัง้นับวา่น่าเกลยีด” 

  “บพติร มนุษยก็์เชน่เดยีวกันน่ันแหละ คอืส าหรับพวกเทพ พวกมนุษย ์เป็นผู ้

ไมส่ะอาด ทัง้นับวา่ไมส่ะอาด เป็นผูม้กีลิน่เหม็น ทัง้นับวา่มกีลิน่เหม็น เป็นผูน่้า 

รังเกยีจ ทัง้นับวา่น่ารังเกยีจ เป็นผูน่้าเกลยีด ทัง้นับวา่น่าเกลยีด กลิน่มนุษยย์อ่ม 

ฟุ้งไปในหมูเ่ทพตลอด ๑๐๐ โยชน ์ก็(ถา้)มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของพระองค ์

ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาด 

จากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้อง 

ของเขา มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิพวกเขาหลังจากตายแลว้ก็ไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์แลว้จะกลับมาทลูพระองคว์า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัว ์

มผีลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี หรอื บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของ 

พระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยบรุษุในหลมุอจุจาระ 

  [๔๑๖] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของโยมในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุา 

และเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ตอ่มา พวกเขาป่วย ไดรั้บทกุขเวทนา 

เป็นไขห้นัก เมือ่โยมรูว้า่ ‘เวลานีพ้วกเขายังไมห่ายป่วย’ จงึเขา้ไปเยีย่มแลว้สั่งอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผู ้

เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาด 

จากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท หลังจากตายไปแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับเทพชัน้ดาวดงึส’์ ทา่นทัง้หลาย เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิ 

ในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอัน 

เป็นเหตแุหง่ความประมาท ถา้หากค าของสมณพราหมณ์พวกนัน้เป็นจรงิ พวกทา่น 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับเทพชัน้ดาวดงึส ์ถา้พวกทา่น 

หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึสจ์รงิ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยเทพชัน้ดาวดงึส ์

ก็ขอใหก้ลับมาบอกเราบา้งวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี พวกทา่นเทา่นัน้พอเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจของเรา สิง่ที ่

พวกทา่นเห็นก็เชน่เดยีวกับสิง่ทีเ่ราเห็นเอง’ คนเหลา่นัน้รับค าของโยมแลว้ แตไ่ม ่

กลับมาบอก ไมส่ง่ขา่วมาบอก ทา่นกัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

อปุมาดว้ยเทพช ัน้ดาวดงึส ์

  [๔๑๗] “บพติร ถา้อยา่งนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองค ์

ในเรือ่งนี ้โปรดตรัสตอบตามทีพ่อพระทัย ๑๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับคนืและวนัหนึง่ 

ของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์๓๐ ราตรโีดยราตรนัีน้เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ 

เป็น ๑ ปี ๑,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์มติร 

อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของพระองค ์ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการถอื 

เอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกบัพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์หากพวก 

เขาคดิอยา่งนีว้า่ ‘รอเวลาใหพ้วกเราเอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรอดว้ยกามคณุ 

๕ ทีเ่ป็นทพิยส์กั ๒-๓ วนักอ่น จงึคอ่ยไปกราบทลูเจา้ปายาสวิา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม’ี พวกเขาพงึกลับ 

มากราบทลูพระองคว์า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่ 

กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม‘ี หรอื บพติร” 

  “ไมเ่ป็นเชน่นัน้ ทา่นกัสสปะ ทีจ่รงิ พวกเราคงตายไปนานแลว้ แตใ่ครเลา่ 

บอกทา่นกัสสปะวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์อียู’่ หรอืวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์อีาย ุ

ยนืเทา่นี’้ พวกเราไมเ่ชือ่ทา่นกัสสปะวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์อียู’่ หรอืวา่ ‘พวกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสม์อีายยุนืเทา่นี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนตาบอดแตก่ าเนดิ 

 

อปุมาดว้ยคนตาบอดแตก่ าเนดิ๑ 

  [๔๑๘] “บพติร เปรยีบเหมอืนคนตาบอดแตก่ าเนดิไมอ่าจเห็นรปูสดี าและ 

รปูสขีาว ไมอ่าจเห็นรปูสเีขยีว ไมอ่าจเห็นรปูสเีหลอืง ไมอ่าจเห็นรปูสแีดง ไมอ่าจ 

เห็นรปูสแีดงฝาง ไมอ่าจเห็นรปูทีเ่รยีบและรปูทีข่รขุระ ไมอ่าจเห็นรปูดวงดาว 

ไมอ่าจเห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์เขาจะพงึพดูอยา่งนีว้า่ 

  ‘รปูสดี าและรปูสขีาวไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูสดี าและรปูสขีาวก็ไมม่ ี

  รปูสเีขยีวไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูสเีขยีวก็ไมม่ ี

  รปูสเีหลอืงไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูสเีหลอืงก็ไมม่ ี

  รปูสแีดงไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูสแีดงก็ไมม่ ี

  รปูสแีดงฝางไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูสแีดงฝางก็ไมม่ ี

  รปูทีเ่รยีบและรปูทีข่รขุระไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูทีเ่รยีบและรปูทีข่รขุระก็ไมม่ ี

  รปูดวงดาวไมม่ ีคนทีเ่ห็นรปูดวงดาวก็ไมม่ ี

  ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มม่ ีคนทีเ่ห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยก็์ไมม่ ี

  บพติร คนนัน้เมือ่จะพดูวา่ ‘เราไมรู่ส้ ิง่นัน้ ไมเ่ห็นสิง่นัน้ เพราะฉะนัน้ ส ิง่นัน้ 

จงึไมม่’ี ชือ่วา่พดูถกูหรอืไม”่ 

  “ไมถ่กู ทา่นกัสสปะ เพราะ 

  รปูสดี าและรปูสขีาวม ีคนทีเ่ห็นรปูสดี าและรปูสขีาวก็ม ี

  รปูสเีขยีวม ีคนทีเ่ห็นรปูสเีขยีวก็ม ี

  รปูสเีหลอืงม ีคนทีเ่ห็นรปูสเีหลอืงก็ม ี

  รปูสแีดงม ีคนทีเ่ห็นรปูสแีดงก็ม ี

  รปูสแีดงฝางม ีคนทีเ่ห็นรปูสแีดงฝางก็ม ี

  รปูทีเ่รยีบและรปูทีข่รขุระม ีคนทีเ่ห็นรปูทีเ่รยีบและรปูทีข่รขุระก็ม ี

  รปูดวงดาวม ีคนทีเ่ห็นรปูดวงดาวก็ม ี

  ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยม์ ีคนทีเ่ห็นดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยก็์ม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม. ๑๓/๔๖๖/๔๕๘-๔๕๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนตาบอดแตก่ าเนดิ 

  ทา่นกัสสปะ คนนัน้เมือ่จะพดูวา่ ‘เราไมรู่ส้ ิง่นัน้ ไมเ่ห็นสิง่นัน้ เพราะฉะนัน้ 

สิง่นัน้จงึไมม่’ี ชือ่วา่พดูไมถ่กู” 

  “บพติร พระองคก็์เชน่เดยีวกับคนทีต่าบอดแตก่ าเนดิน่ันแหละ ทีต่รัสกับ 

อาตมภาพอยา่งนีว้า่ ‘ก็ใครเลา่ บอกทา่นกัสสปะวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์’ี หรอืวา่ 

‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์อีายยุนืเทา่นี’้ พวกเราไมเ่ชือ่ทา่นกัสสปะวา่ ‘พวกเทพชัน้ 

ดาวดงึสม์’ี หรอืวา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสม์อีายยุนืเทา่นี’้ บพติร คนจะเห็นโลกอืน่ได ้

ดว้ยตาเนือ้ดังทีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัยไมไ่ด ้สมณพราหมณ์ผูอ้ยูใ่นเสนาสนะอันสงัด 

ในป่าใหญ ่ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ท าตาทพิยใ์หบ้รสิทุธิ ์

ยอ่มเห็นโลกนีโ้ลกอืน่ ตลอดถงึเหลา่โอปปาตกิสตัวไ์ดด้ว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์กนิ 

กวา่ตาของมนุษย ์คนไมอ่าจจะเห็นโลกอืน่ไดด้ว้ยตาเนือ้ดังทีพ่ระองคท์รงเขา้พระทัย 

บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

  [๔๑๙] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ โยมเห็นสมณพราหมณ์ในโลกนี้ ผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

อยากมชีวีติอยู ่ไมอ่ยากตาย รักความสขุ เกลยีดความทกุข ์จงึคดิอยา่งนีว้า่ 

‘ถา้ทา่นสมณพราหมณ์ผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมเหลา่นีพ้งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่พวกเรา 

ตายจากโลกนีแ้ลว้ คณุความดจีะปรากฏ’ ทา่นเหลา่นีค้งดืม่ยาพษิ ใชศ้ัสตรา 

ฆา่ตัวตาย ผกูคอตาย หรอืกระโดดเหวตาย แตเ่พราะทา่นเหลา่นัน้ไมท่ราบ 

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่พวกเราตายจากโลกนีแ้ลว้ คณุความดจีะปรากฏ’ ฉะนัน้ ทา่นเหลา่นัน้ 

จงึอยากมชีวีติอยู ่ไมอ่ยากตาย รักความสขุ เกลยีดความทกุข ์ทา่นกัสสปะ นีแ้ล 

เป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี

ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยสตรมีคีรรภ ์

 

อปุมาดว้ยสตรมีคีรรภ ์

  [๔๒๐] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนีเ้ขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคย 

มมีาแลว้ พราหมณ์คนหนึง่มภีรรยา ๒ คน บตุรของภรรยาคนหนึง่มอีาย ุ๑๐ ปี 

หรอื ๑๒ ปี ภรรยาอกีคนหนึง่ มคีรรภใ์กลจ้ะคลอด ตอ่มาพราหมณ์เสยีชวีติลง 

ชายหนุ่มพดูกับแมเ่ลีย้งดงันีว้า่ ‘คณุแม ่ทรัพย ์ธัญชาต ิเงนิหรอืทอง ทัง้หมดลว้น 

เป็นของฉัน แมไ่มม่สีว่นแบง่ในทรัพยส์มบัตนิี ้โปรดมอบมรดกของพอ่แกฉั่น’ 

  เมือ่ชายหนุ่มกลา่วอยา่งนี ้นางพราหมณีนัน้กลา่วกับชายหนุ่มนัน้ดังนีว้า่ 

‘ลกูเอย๋ เจา้จงรอจนกวา่แมจ่ะคลอด ถา้เด็กทีเ่กดิมาเป็นชาย เขาจะไดรั้บสว่นแบง่ 

ครึง่หนึง่ ถา้เด็กทีเ่กดิมาเป็นหญงิ เขาจะเป็นผูรั้บใชข้องเจา้’ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ชายหนุ่มก็พดูกับแมเ่ลีย้งอกีวา่ ‘คณุแม ่ทรัพย ์ธัญชาต ิเงนิ 

หรอืทอง ทัง้หมดลว้นเป็นของฉัน แมไ่มม่สีว่นแบง่ในทรัพยส์มบัตนิี ้โปรดมอบ 

มรดกของพอ่แกฉั่น’ แมค้รัง้ที ่๒ นางพราหมณีก็กลา่วกับชายหนุ่มนัน้อกีวา่ ‘ลกูเอย๋ 

เจา้จงรอจนกวา่แมจ่ะคลอด ถา้เด็กทีเ่กดิมาเป็นชาย เขาจะไดรั้บสว่นแบง่ครึง่หนึง่ 

ถา้เด็กทีเ่กดิมาเป็นหญงิ เขาจะเป็นผูรั้บใชข้องเจา้’ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชายหนุ่มก็พดูกับแมเ่ลีย้งอกีวา่ ‘คณุแม ่ทรัพย ์ธัญชาต ิเงนิ 

หรอืทอง ทัง้หมดลว้นเป็นของฉัน แมไ่มม่สีว่นแบง่ในทรัพยส์มบัตนิี ้โปรดมอบ 

มรดกของพอ่แกฉั่น’ 

  ล าดับนัน้ นางพราหมณีถอืมดีเขา้ไปในหอ้งแลว้แหวะทอ้งดว้ยคดิวา่ ‘เราอยากรู ้

วา่ลกูในครรภเ์ป็นชายหรอืเป็นหญงิ’ ไดท้ าลายตนเอง ชวีติลกูในครรภ ์และทรัพย ์

สมบัต ิ(ทีจ่ะพงึได)้จนพนิาศ บพติร นางพราหมณีผูโ้ง ่ไมฉ่ลาด เมือ่แสวงหามรดก 

โดยวธิทีีไ่มแ่ยบคาย ไดถ้งึความพนิาศไปแลว้ ฉันใด พระองคผ์ูโ้ง ่ไมฉ่ลาด 

เมือ่แสวงหาโลกอืน่โดยวธิทีีไ่มแ่ยบคายจักถงึความพนิาศ ฉันนัน้ 

  บพติร สมณพราหมณ์ผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม ไมเ่หมอืนนางพราหมณีผูโ้ง ่

ไมฉ่ลาด เมือ่แสวงหามรดกโดยวธิทีีไ่มแ่ยบคายไดถ้งึความพนิาศแลว้ คอื เขาไมเ่รง่ 

อายทุีย่ังไมส่ ิน้ใหส้ ิน้ไป แตร่อใหอ้ายสุ ิน้ไปเอง เพราะวา่ชวีติของสมณพราหมณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยสตรมีคีรรภ ์

ผูฉ้ลาด มศีลี มกีลัยาณธรรม เป็นชวีติทีม่ปีระโยชน ์สมณพราหมณ์ผูม้ศีลี 

มกีัลยาณธรรม ด ารงชวีติอยูน่านเพยีงใด ก็ยอ่มประสบบญุมาก และปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เพยีงนัน้ บพติร ดว้ยเหตแุหง่ 

พระด ารัสของพระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ี

โอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

  [๔๒๑] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ พวกราชบรุษุของโยมในโลกนี ้จับโจรผูก้อ่กรรมชัว่มาแสดงแก ่

โยมวา่ ‘ฝ่าพระบาท นีเ้ป็นโจรผูก้อ่กรรมชัว่ตอ่พระองค ์พระองคโ์ปรดลงพระอาชญา 

แกโ่จรนีต้ามพระประสงคเ์ถดิ’ โยมสัง่พวกราชบรุษุอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ พวกทา่น 

จงจับบรุษุนีใ้สห่มอ้ทัง้เป็นแลว้ปิดปากหมอ้ รัดดว้ยหนังสด พอกดว้ยดนิเหนยีว 

ใหห้นา ยกขึน้ตัง้เตาแลว้ตดิไฟ’ พวกราชบรุษุรับค าของโยมแลว้จงึจับบรุษุนัน้ 

ใสห่มอ้ทัง้เป็นแลว้ปิดปากหมอ้ รัดดว้ยหนังสด พอกดว้ยดนิเหนยีวใหห้นา ยกขึน้ 

ตัง้เตาแลว้ตดิไฟ เมือ่โยมรูว้า่ ‘บรุุษนัน้เสยีชวีติแลว้’ จงึใหย้กหมอ้นัน้ลง กะเทาะ 

ดนิเหนยีวออกแลว้คอ่ย ๆ เปิดปากหมอ้ ตรวจดวูา่ ‘บางทพีวกเราจะไดเ้ห็นชวีะ 

(วญิญาณ)ของบรุษุนัน้ออกมาบา้ง’ แตพ่วกเราไมเ่ห็นชวีะของเขาออกมาเลย ทา่น 

กัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนหลับฝัน 

 

อปุมาดว้ยคนหลบัฝนั 

  [๔๒๒] “บพติร ถา้อยา่งนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองค ์

ในเรือ่งนี ้โปรดตรัสตอบตามทีพ่อพระทัย พระองคท์รงเคยบรรทมกลางวนั ทรงสบุนิ 

เห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าอันน่ารืน่รมย ์พืน้ทีอ่ันน่ารืน่รมย ์และสระโบกขรณีอนัน่า 

รืน่รมยบ์า้งไหม” 

  “ทา่นกัสสปะ โยมเคยหลบักลางวนั ฝันเห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าอันน่า 

รืน่รมย ์พืน้ทีอ่ันน่ารืน่รมย ์และสระโบกขรณีอันน่ารืน่รมย”์ 

  “ในขณะทีท่รงสบุนินัน้ มหีญงิคอ่ม หญงิเตีย้ นางภษูามาลาหรอืเด็กสาว 

คอยดแูลพระองคอ์ยูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ ในขณะทีฝั่นนัน้ มหีญงิคอ่ม หญงิเตีย้ นางภษูามาลาหรอืเด็ก 

สาวคอยดแูลโยมอยู”่ 

  “หญงิเหลา่นัน้เห็นชวีะของพระองคเ์ขา้-ออกอยู ่หรอืไม”่ 

  “ทา่นกัสสปะ หญงิเหลา่นัน้ไมเ่ห็นชวีะของโยมเขา้-ออกอยูเ่ลย” 

  “บพติร หญงิเหลา่นัน้มชีวีติอยูแ่ท ้ๆ ยังไมเ่ห็นชวีะเขา้-ออกของพระองคผ์ูย้ังทรง 

พระชนมอ์ยู ่พระองคจ์ะทรงเห็นชวีะเขา้-ออกของคนผูส้ ิน้ชวีติไปแลว้ไดอ้ยา่งไรเลา่ 

บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

  [๔๒๓] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยกอ้นเหล็กรอ้น 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ พวกราชบรุษุของโยมในโลกนีจั้บโจรผูก้อ่กรรมชัว่มาแสดงแก ่

โยมวา่ ‘ฝ่าพระบาท นีเ้ป็นโจรผูก้อ่กรรมชัว่ตอ่พระองค ์พระองคโ์ปรดลงพระอาชญา 

แกโ่จรนีต้ามพระประสงคเ์ถดิ’ โยมสัง่พวกราชบรุษุอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ พวกทา่น 

จงเอาตาชัง่มาชัง่บรุษุนีทั้ง้เป็นแลว้ ใชเ้ชอืกมัดใหข้าดใจตาย เอาตาชัง่ชัง่อกีครัง้หนึง่’ 

พวกราชบรุษุรับค าของโยมแลว้จงึเอาตาชัง่ไปชัง่บรุษุนัน้ทัง้เป็นแลว้ ใชเ้ชอืกมัดให ้

ขาดใจตาย เอาตาชัง่ชัง่อกีครัง้หนึง่ เมือ่บรุษุนัน้ยังมชีวีติอยู ่รา่งกายนีม้นี ้าหนักเบา 

ออ่นนุ่ม และปรับตัวไดง้า่ยกวา่ แตเ่มือ่บรุษุนัน้ส ิน้ชวีติแลว้ รา่งกายมนี ้าหนักมาก 

แข็งกระดา้ง และปรับตัวไดย้ากกวา่ ทา่นกัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจ 

อยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ า 

ดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

อปุมาดว้ยกอ้นเหล็กรอ้น 

  [๔๒๔] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เปรยีบ 

เหมอืนคนเอาตาชัง่ชัง่กอ้นเหล็กทีเ่ผาไวต้ลอดวนั ตดิไฟลกุโพลง ตอ่มาใชต้าชัง่ 

ชัง่กอ้นเหล็กนัน้ขณะเย็นสนทิ เมือ่ไรกอ้นเหล็กนัน้จะมนี ้าหนักเบากวา่ ออ่นกวา่ 

และดัดงา่ยกวา่ คอืเมือ่ตดิไฟลกุโพลงอยูห่รอืวา่เมือ่เย็นสนทิแลว้” 

  “ทา่นกัสสปะ เมือ่กอ้นเหล็กนัน้มไีฟ มลีม ตดิไฟลกุโพลงอยูจ่ะมนี ้าหนัก 

เบากวา่ ออ่นกวา่และดัดไดง้า่ยกวา่ แตเ่มือ่กอ้นเหล็กนัน้ไมม่ไีฟ ไมม่ลีม เย็นสนทิ 

จะมนี ้าหนักมากกวา่ แข็งกระดา้งกวา่และดัดไดย้ากกวา่” 

  “บพติร เชน่เดยีวกันน่ันแหละ เมือ่รา่งกายนีย้ังมอีาย ุมไีออุน่และมวีญิญาณ 

จะมนี ้าหนักเบากวา่ ออ่นนุ่มกวา่ และปรับตัวไดง้า่ยกวา่ แตเ่มือ่รา่งกายนีไ้มม่อีายุ 

ไมม่ไีออุน่และไมม่วีญิญาณ จะมนี ้าหนักมากกวา่ แข็งกระดา้งกวา่ และปรับตัวได ้

ยากกวา่ บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยกอ้นเหล็กรอ้น 

  [๔๒๕] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่”ี 

  “บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ พวกราชบรุษุของโยมในโลกนี ้จับโจรผูก้อ่กรรมชัว่มาแสดงแก ่

โยมวา่ ‘ฝ่าพระบาท นีเ้ป็นโจรผูก้อ่กรรมชัว่ตอ่พระองค ์พระองคโ์ปรดลงพระอาชญา 

แกโ่จรนี ้ตามพระประสงคเ์ถดิ’ โยมสัง่พวกราชบรุษุอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ พวกทา่น 

จงฆา่บรุษุนี ้อยา่ใหผ้วิ หนัง เอ็น กระดกู และเยือ่ในกระดกูช ้า บางทพีวกเราจะได ้

เห็นชวีะของบรุษุนัน้ออกมาบา้ง’ พวกราชบรุษุรับค าของโยมแลว้จงึฆา่บรุษุนัน้ 

ไมใ่หผ้วิ หนัง เอ็น กระดกู และเยือ่ในกระดกูช ้า เมือ่บรุษุนัน้ใกลต้าย โยมสัง่วา่ 

‘พวกทา่นจงผลักใหเ้ขานอนหงาย บางทพีวกเราจะไดเ้ห็นชวีะของบรุษุนัน้ออกมาบา้ง’ 

เมือ่ราชบรุษุผลักใหเ้ขานอนหงาย พวกเราก็ไมไ่ดเ้ห็นชวีะของเขาออกมาเลย โยมจงึ 

สัง่อกีวา่ ถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงพลกิใหเ้ขานอนคว า่...’ ‘...ใหเ้ขานอนตะแคงขา้งหนึง่...’ 

‘...ใหน้อนตะแคงอกีขา้งหนึง่...’ ‘...จงพยงุใหล้กุขึน้...’ ‘...จับศรีษะกดลง...’ ‘...ใชฝ่้า 

มอืทบุ...’ ‘...ใชก้อ้นดนิทบุ...’ ‘...ใชท้อ่นไมท้บุ...’ ‘...ใชศ้ัสตราทบุ..’ ‘...ลากมาลากไป 

ลากไปลากมา บางทพีวกเราจะไดเ้ห็นชวีะของบรุษุนัน้ออกมาบา้ง’ พวกราชบรุษุ 

ลากบรุษุนัน้มาลากบรุษุนัน้ไป ลากไปลากมา พวกเราก็ไมเ่ห็นชวีะของเขาเลย 

ตาของเขาก็เหมอืนเดมิ รปูก็รปูเดมิ ๆ แตต่านัน้ไมรั่บรูร้ปูนัน้ หขูองเขาก็หเูดมิ 

เสยีงก็เสยีงเดมิ ๆ แตห่นัูน้ไมรั่บรูเ้สยีงนัน้ จมกูของเขาก็จมกูเดมิ กลิน่ก็กลิน่เดมิ ๆ 

แตจ่มกูนัน้ไมรั่บรูก้ลิน่นัน้ ลิน้ของเขาก็ลิน้เดมิ รสก็รสเดมิ ๆ แตล่ิน้นัน้ไมรั่บรูร้สนัน้ 

กายของเขาก็กายเดมิ โผฏฐัพพะก็โผฏฐัพพะเดมิ ๆ แตก่ายนัน้ไมรั่บรูโ้ผฏฐัพพะนัน้ 

ทา่นกัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยการเป่าสงัข ์

 

อปุมาดว้ยการเป่าสงัข ์

  [๔๒๖] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ คนเป่าสงัขค์นหนึง่น าสงัขไ์ปยังปัจจันตชนบท เขา้ไปยังหมูบ่า้นแหง่หนึง่ 

ยนือยูก่ลางหมูบ่า้นเป่าสงัขข์ ึน้ ๓ ครัง้ วางสงัขไ์วท้ีพ่ืน้ดนิแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ล าดับนัน้ ชาวปัจจันตชนบทแตกตืน่วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย นัน้เสยีงใครกัน 

น่าพอใจ น่ารักใคร ่น่าหลงใหล น่าตดิใจ ไพเราะอยา่งนี้’ จงึพากันลอ้มคนเป่าสงัข ์

ถามวา่ ‘พอ่คณุ น่ันเสยีงใครกัน น่าพอใจ น่ารักใคร ่น่าหลงใหล น่าตดิใจ ไพเราะ 

อยา่งนี’้ 

  คนเป่าสงัขต์อบวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย นีเ้ป็นเสยีงสงัข ์น่าพอใจ น่ารักใคร ่

น่าหลงใหล น่าตดิใจ ไพเราะอยา่งนี้’ 

  ชาวปัจจันตชนบทเหลา่นัน้จับสงัขนั์น้ใหห้งายขึน้แลว้สัง่วา่ ‘พดูซพิอ่สงัข ์พดูซ ิ

พอ่สงัข’์ สงัขนั์น้ก็ไมส่ง่เสยีง พวกเขาจับสงัขใ์หค้ว า่หนา้ลง ... จับสงัขใ์หต้ะแคงขา้ง 

หนึง่ ... จับสงัขใ์หต้ะแคงอกีขา้งหนึง่ ... ยกสงัขใ์หส้งูขึน้ ... วางสงัขใ์หต้ า่ลง ... ใชฝ่้ามอื 

เคาะ ... ใชก้อ้นดนิเคาะ .... ใชท้อ่นไมเ้คาะ ... ใชศ้ัสตราเคาะ ... ลากมาลากไป 

ลากไปลากมา แลว้สัง่วา่ ‘พดูซพิอ่สงัข ์พดูซพิอ่สงัข’์ สงัขนั์น้ก็ไมส่ง่เสยีง 

  คนเป่าสงัขไ์ดม้คีวามคดิดงันีว้า่ ‘ชาวปัจจันตชนบทเหลา่นีช้า่งโงเ่ขลาจรงิ 

ไฉนจงึแสวงหาเสยีงสงัขโ์ดยไมถ่กูวธิอียา่งนีเ้ลา่’ ขณะทีช่าวปัจจันตชนบทเหลา่นัน้ 

ก าลังมงุดอูยู ่เขาจงึหยบิสงัขข์ ึน้มาเป่า ๓ ครัง้แลว้ถอืสงัขเ์ดนิไป 

  ชาวปัจจันตชนบทเหลา่นัน้พดูกันวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย เมือ่สงัขน์ีม้คีน มคีวาม 

พยายาม และมลีมจงึสง่เสยีงได ้เมือ่สงัขน์ีไ้มม่คีน ไมม่คีวามพยายาม และไมม่ลีม 

ก็สง่เสยีงไมไ่ด’้ 

  บพติร เชน่เดยีวกันน่ันแหละ เมือ่กายนีย้ังมอีาย ุมไีออุน่และมวีญิญาณ จงึกา้ว 

ไปได ้ถอยกลับได ้ยนืได ้น่ังได ้นอนได ้เห็นรูปทางตาได ้ฟังเสยีงทางหไูด ้ดมกลิน่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยการเป่าสงัข ์

ทางจมกูได ้ลิม้รสทางลิน้ได ้ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายได ้รูธ้รรมารมณ์ทางใจได ้

แตเ่มือ่กายนีไ้มม่อีาย ุไมม่ไีออุน่ และไมม่วีญิญาณ กายนีจ้งึกา้วไปไมไ่ด ้ถอยกลับ 

ไมไ่ด ้ยนืไมไ่ด ้น่ังไมไ่ด ้นอนไมไ่ด ้เห็นรปูทางตาไมไ่ด ้ฟังเสยีงทางหไูมไ่ด ้ดมกลิน่ 

ทางจมกูไมไ่ด ้ลิม้รสทางลิน้ไมไ่ด ้ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายไมไ่ด ้หรอืรูธ้รรมารมณ ์

ทางใจไมไ่ด ้บพติร ดว้ยเหตแุหง่พระด ารัสของพระองคแ์มน้ีแ้ล จงึแสดงอยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ม ีโอปปาตกิสตัวม์ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม”ี 

ภาณวารที ่๑ จบ 

  [๔๒๗] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมก็ยงัคงเชือ่ในเรือ่งนีอ้ยูว่า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ท าชัว่ไมม่’ี 

  บพติร เหตทุีท่ าใหพ้ระองคท์รงเขา้พระทัยอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียูห่รอื” 

  “ทา่นกัสสปะ เหตทุีท่ าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ี

โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี มอียู”่ 

  “บพติร อปุมาดว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัสสปะ พวกราชบรุษุของโยมในโลกนี ้จับโจรผูก้อ่กรรมชัว่มาแสดงแก ่

โยมวา่ ‘ฝ่าพระบาท นีเ้ป็นโจรผูก้อ่กรรมชัว่ตอ่พระองค ์พระองคโ์ปรดลงพระอาชญา 

แกโ่จรนีต้ามพระประสงคเ์ถดิ’ โยมสัง่พวกราชบรุษุอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เชน่นัน้ พวกทา่น 

จงเชอืดผวิของบรุษุนี ้บางทพีวกเราจะไดเ้ห็นชวีะของเขาบา้ง’ พวกเขาจงึเชอืดผวิ 

ของบรุษุนัน้ พวกเราก็ไมไ่ดไ้มเ่ห็นชวีะของเขาเลย โยมจงึสัง่อกีวา่ ‘ถา้เชน่นัน้ 

พวกทา่นจงเถอืหนัง ...’ ... ‘... แลเ่นือ้ ...’ ... ‘... ตัดเอ็น ...’ ... ‘... ตัดกระดกู ...’ ... 

‘ตัดเยือ่ในกระดกูของเขา บางทพีวกเราจะไดเ้ห็นชวีะของเขาบา้ง’ พวกเขาตัดเยือ่ใน 

กระดกูของบรุษุนัน้ พวกเราก็ไมไ่ดเ้ห็นชวีะของเขาเลย ทา่นกัสสปะ นีแ้ลเป็นเหตทุี ่

ท าใหโ้ยมเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่”ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยชฏลิผูบ้ชูาไฟ 

 

อปุมาดว้ยชฎลิผูบ้ชูาไฟ 

  [๔๒๘] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ มชีฎลิผูบ้ชูาไฟคนหนึง่อาศัยอยูใ่นกฎุใีบไม ้ณ ชายป่า เวลานัน้ หมูเ่กวยีน 

หมูห่นึง่พักอยูใ่นทีใ่กลอ้าศรมของชฎลินัน้ ๑ คนืแลว้จากไป ตอ่มาชฎลิผูบ้ชูาไฟม ี

ความคดิดังนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปในสถานทีท่ีห่มูเ่กวยีนนัน้พักอยู ่บางทจีะได ้

อปุกรณ์ใชส้อยในทีนั่น้บา้ง จงึลกุขึน้แตเ่ชา้ตรงเขา้ไปทีท่ีห่มูเ่กวยีนพ านัก พบเด็ก 

ออ่นถกูทิง้นอนหงายอยูท่ีนั่น้ คดิวา่ ‘การทีเ่ราผูเ้ป็นมนุษยม์าพบเด็ก แลว้จะปลอ่ย 

ใหเ้ด็กเสยีชวีติไปก็ไมเ่หมาะ ทางทีด่ ีเราควรพาเขาไปอาศรมแลว้ชบุเลีย้งใหเ้จรญิเตบิโต’ 

จงึพาเด็กนัน้ไปชบุเลีย้งจนเจรญิเตบิโต เมือ่เด็กนัน้อายไุด ้๑๐ ปี หรอื ๑๒ ปี 

ชฎลิบชูาไฟคนนัน้มธีรุะอยา่งหนึง่ในเมอืงจงึสัง่เด็กนัน้วา่ ‘ลกู พอ่จะไปในเมอืง 

เจา้พงึบชูาไฟอยา่ใหไ้ฟดับ ถา้ไฟดับ นีม้ดี นีฟื้น นีไ้มส้ไีฟ เจา้พงึกอ่ไฟบชูา’ 

เมือ่สัง่เด็กแลว้ไดไ้ปในเมอืง ขณะทีเ่ด็กก าลังเลน่อยูไ่ฟเกดิดับ เด็กนกึขึน้ไดว้า่ 

‘พอ่สัง่เราไวว้า่ ‘เจา้พงึบชูาไฟ อยา่ใหไ้ฟดับ ถา้ไฟดับ นีม้ดี นีฟื้น นีไ้มส้ไีฟ เจา้พงึ 

กอ่ไฟบชูา’ ทางทีด่ ีเราควรกอ่ไฟบชูา’ จงึเอามดีถากไมส้ไีฟดว้ยเขา้ใจวา่ ‘บางทจีะได ้

ไฟบา้ง’ แตไ่มไ่ดไ้ฟเลย จงึผา่ไมส้ไีฟออกเป็น ๒ ซกี ... ๓ ซกี... ๔ ซกี ... ๕ ซกี ... 

๑๐ ซกี ... ๒๐ ซกี ... แลว้สบัใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ ครัน้สบัใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ แลว้ก็น า 

มาโขลกในครก ครัน้โขลกในครกแลว้ก็โปรยในทีม่ลีมแรงดว้ยเขา้ใจวา่ ‘บางทจีะได ้

ไฟบา้ง’ แตเ่ขาก็ไมไ่ดไ้ฟเลย 

  ตอ่มา ชฎลิผูบ้ชูาไฟท าธรุะในเมอืงเสร็จแลว้จงึกลับมาอาศรมของตน ไดถ้าม 

เด็กนัน้วา่ ‘ลกูเอย๋ ไฟของเจา้ไมด่ับบา้งเลยหรอื’ 

  เด็กนัน้ตอบวา่ ‘พอ่ครับ ผมมัวเลน่อยูต่รงนี ้ไฟก็ดับเสยี’ พอนกึขึน้ไดว้า่ 

‘พอ่สัง่ไวว้า่ ‘เจา้พงึบชูาไฟ อยา่ใหไ้ฟดับ ถา้ไฟดับ นีม้ดี นีฟื้น นีไ้มส้ไีฟ เจา้พงึ 

กอ่ไฟบชูา’ ทางทีด่ ีเราควรกอ่ไฟบชูา ผมจงึเอามดีถากไมส้ไีฟดว้ยคดิวา่ ‘บางทจีะ 

ไดไ้ฟบา้ง’ แตไ่มไ่ดไ้ฟเลย จงึผา่ไมส้ไีฟออกเป็น ๒ ซกี ... ๓ ซกี ... ๔ ซกี ... ๕ ซกี 

... ๑๐ ซกี ... ๒๐ ซกี ... แลว้สบัใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ ครัน้สบัใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ แลว้ก็ 

น ามาโขลกในครก ครัน้โขลกในครกแลว้ก็โปรยในทีม่ลีมแรงดว้ยเขา้ใจวา่ ‘บางทจีะได ้

ไฟบา้ง’ แตไ่มไ่ดไ้ฟเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยนายกองเกวยีน ๒ คน 

  ล าดับนัน้ ชฎลิผูบ้ชูาไฟคนนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เด็กคนนีช้า่งโงไ่มฉ่ลาดเอา 

เสยีเลย หาไฟโดยไมถ่กูวธิจีะไดอ้ยา่งไรเลา่’ เมือ่เด็กนัน้ก าลังดอูยู ่จงึหยบิไมส้ไีฟมา 

สใีหเ้กดิไฟแลว้บอกกับเด็กนัน้ดังนีว้า่ ‘ลกูเอย๋ เขาตดิไฟกันอยา่งนี ้ไมเ่หมอืนเจา้ทีโ่ง ่

ไมฉ่ลาดหาไฟโดยไมถ่กูวธิ’ี 

  บพติร พระองคก็์เชน่เดยีวกันทรงโงเ่ขลา ไมฉ่ลาดน่ันแหละ แสวงหาโลกหนา้ 

โดยไมถ่กูวธิ ีพระองคโ์ปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ปลอ่ยวางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่ 

นัน้อยา่ไดเ้กดิมแีกพ่ระองคเ์พือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์ตลอดกาลนานเลย” 

  [๔๒๙] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมไมอ่าจสละทฏิฐชิัว่นีไ้ด ้

พระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืพระราชานอกอาณาจักร ทรงรูจั้กโยมอยา่งนีว้า่ ‘เจา้ปายาส ิ

มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี

ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี หากโยมสละทฏิฐชิัว่นี ้จะมคีนวา่โยมไดว้า่ 

‘เจา้ปายาสนิีช้า่งโง ่ไมฉ่ลาด ยดึถอืแตส่ ิง่ผดิ ๆ’ โยมจะถอืทฏิฐนัิน้ตอ่ไปเพราะความ 

โกรธ เพราะความลบหลู ่เพราะความแขง่ด”ี 

อปุมาดว้ยนายกองเกวยีน ๒ คน 

  [๔๓๐] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ มพีอ่คา้เกวยีนหมูใ่หญม่เีกวยีนประมาณ ๑,๐๐๐ เลม่ เดนิทางจากแควน้ 

ทางทศิตะวนัออกไปยังแควน้ทางทศิตะวนัตก ขณะเมือ่เดนิทางไป หญา้ ฟืน น ้า ใบ 

ไมส้ดไดห้มดสิน้ไปอยา่งรวดเร็ว ในหมูเ่กวยีนนัน้มนีายกองเกวยีน ๒ คน คมุเกวยีน 

คนละ ๕๐๐ เลม่ นายกองเกวยีนทัง้ ๒ คนนัน้ไดป้รกึษากันวา่ ‘กองเกวยีนนีเ้ป็น 

หมูใ่หญม่เีกวยีน ๑,๐๐๐ เลม่ เวลาทีพ่วกเราเดนิทางรวมกันไป หญา้ ฟืน น ้า ใบไม ้

สดหมดสิน้ไปอยา่งรวดเร็ว ทางทีด่พีวกเราควรแยกกองเกวยีนนีอ้อกเป็น ๒ กลุม่ 

คอื แยกเป็นกลุม่ละ ๕๐๐ เลม่’ จงึตกลงแยกกันเป็น ๒ กลุม่ กลุม่ละ ๕๐๐ เลม่ 

นายกองเกวยีนคนหนึง่บรรทกุหญา้ ฟืน และน ้าเป็นอันมากขบัเกวยีนลว่งหนา้ไปกอ่น 

เมือ่ไปได ้๒-๓ วนัไดพ้บบรุษุผวิด านัยนต์าแดงสะพายแลง่ธนู ทัดดอกโกมทุ มผีา้ 

และผมเปียกปอน ขบัรถคนังามมลีอ้เป้ือนตมสวนทางมา จงึถามวา่ ‘ท่านมาจากไหน’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยนายกองเกวยีน ๒ คน 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘เรามาจากทีโ่นน้’ 

  นายกองเกวยีนถามวา่ ‘ท่านจะไปไหน’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘เราจะไปทีโ่นน้’ 

  นายกองเกวยีนถามวา่ ‘หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมากใชไ่หม’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘ใชค่รับ หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมาก หนทางมนี ้า 

ชุม่ฉ ่า มหีญา้ ฟืนและน ้ามากมาย พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่เสยีเถดิ 

เกวยีนเบาทา่นจะเดนิทางไดเ้ร็วขึน้ วัวก็ไมต่อ้งล าบาก’ 

  ล าดับนัน้ นายกองเกวยีนเรยีกพวกขบัเกวยีนมาบอกวา่ ‘บรุุษนีบ้อกวา่ 

‘หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมาก หนทางมนี ้าชุม่ฉ ่า มหีญา้ ฟืน และน ้า 

มากมาย พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่เสยีเถดิ เกวยีนเบาทา่นจะเดนิทาง 

ไดเ้ร็วขึน้ วัวก็ไมต่อ้งล าบาก’ พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่ จงขบัเกวยีนเบา 

ไปเถดิ’ 

  พวกขบัเกวยีนรับค าของนายกองเกวยีนแลว้ทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่ ขบัเกวยีน 

เบาไป แตก็่มไิดพ้บเห็นหญา้ ฟืนหรอืน ้าแมใ้นทีพั่กกองเกวยีนแหง่แรก แหง่ที ่๒ 

แหง่ที ่๓ แหง่ที ่๔ แหง่ที ่๕ แหง่ที ่๖ แหง่ที ่๗ ก็ไมพ่บ จงึถงึความวอดวายดว้ยกัน 

มนุษยห์รอืสตัวเ์ลีย้งทีอ่ยูใ่นกองเกวยีนนัน้ถกูอมนุษยค์อืยักษ์จับกนิเสยีทัง้หมดเหลอืแต ่

กระดกู 

  ตอ่มา เมือ่นายกองเกวยีนคณะที ่๒ รูส้กึวา่ เวลานีก้องเกวยีนคณะแรกได ้

ออกเดนิทางไปนานแลว้ จงึบรรทกุหญา้ ฟืน และน ้าเป็นอันมากแลว้ขบัเกวยีนไป 

เมือ่ไปได ้๒-๓ วนัไดพ้บบรุษุผวิด านัยนต์าแดงสะพายแลง่ธนู ทัดดอกโกมทุ มผีา้ 

และผมเปียกปอน ขบัรถคนังามมลีอ้เป้ือนตมสวนทางมา จงึถามวา่ ‘ท่านมา 

จากไหน’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘เรามาจากทีโ่นน้’ 

  นายกองเกวยีนถามวา่ ‘ท่านจะไปไหน’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘เราจะไปทีโ่นน้’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยนายกองเกวยีน ๒ คน 

  นายกองเกวยีนถามวา่ ‘หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมากใชไ่หม’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘ใชค่รับ หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมาก หนทางมนี ้า 

ชุม่ฉ ่า มหีญา้ ฟืนและน ้ามากมาย พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่เสยีเถดิ 

เกวยีนเบาทา่นจะเดนิทางไดเ้ร็วขึน้ วัวก็ไมต่อ้งล าบาก’ 

  ล าดับนัน้ นายกองเกวยีนเรยีกพวกขบัเกวยีนมาบอกวา่ ‘บรุุษนีบ้อกวา่ 

‘หนทางกันดารขา้งหนา้มฝีนตกมาก หนทางมนี ้าชุม่ฉ ่า มหีญา้ ฟืน และน ้า 

มากมาย พวกทา่นจงทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่เสยีเถดิ เกวยีนเบาทา่นจะเดนิทางได ้

เร็วขึน้ ววัก็ไมต่อ้งล าบาก’ ทา่นทัง้หลาย บรุษุผูน้ีไ้มใ่ชม่ติรหรอืญาตสิาโลหติของ 

พวกเรา พวกเราจะเชือ่เขาไดอ้ยา่งไร พวกทา่นไมค่วรทิง้หญา้ ฟืน และน ้าเกา่ จงขบั 

กองเกวยีนไปพรอ้มกับสิง่ของตามทีน่ ามาเถดิ พวกเราจะไมท่ิง้ของเกา่’ 

  พวกขบัเกวยีนรับค าของนายกองเกวยีนแลว้ ขบัเกวยีนไปพรอ้มกับสิง่ของตาม 

ทีน่ ามา พวกเขาไมพ่บเห็นหญา้ ฟืน หรอืน ้าในทีพั่กกองเกวยีนแหง่แรก แหง่ที ่๒ 

แหง่ที ่๓ แหง่ที ่๔ แหง่ที ่๕ แหง่ที ่๖ แหง่ที ่๗ ก็ไมพ่บเลย เห็นแตก่อง 

เกวยีน(คณะแรก)ทีถ่งึความวอดวาย และเห็นมนุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้งในกองเกวยีนนัน้ 

ซึง่ถกูอมนุษยค์อืยักษ์จับกนิเสยีทัง้หมดเหลอืแตก่ระดกู 

  ล าดับนัน้ นายกองเกวยีนจงึเรยีกพวกขบัเกวยีนมาบอกวา่ ‘นีค้อืหมูเ่กวยีน 

(คณะแรก)นัน้ไดถ้งึความวอดวาย ทัง้นีเ้พราะนายกองเกวยีนผูน้ าเป็นคนโงเ่ขลา 

ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นจงทิง้ส ิง่ของทีม่ปีระโยชนน์อ้ยในกองเกวยีนของเราแลว้ จงขนเอา 

สิง่ของทีม่ปีระโยชนม์ากในกองเกวยีนนีไ้ป’ 

  พวกขบัเกวยีนรับค าของนายกองเกวยีนแลว้ ทิง้ส ิง่ของทีม่ปีระโยชนน์อ้ยในเกวยีน 

ของตน ขนเอาสิง่ของทีม่ปีระโยชนม์ากในหมูเ่กวยีนนัน้ เดนิทางขา้มทางกันดารไป 

ไดโ้ดยสวสัดภิาพ ทัง้นีเ้พราะนายกองเกวยีนผูน้ าเป็นคนฉลาด 

  บพติร พระองคท์รงโงเ่ขลา ไมฉ่ลาด ทรงแสวงหาโลกอืน่โดยไมถ่กูวธิ ีจะถงึ 

ความพนิาศ ก็เชน่เดยีวกับนายกองเกวยีนคนแรกนัน้แหละ พวกคนทีเ่ขา้ใจวา่ทฏิฐ ิ

ของพระองคค์วรฟัง ควรเชือ่ถอืเหลา่นัน้ ก็จะถงึความพนิาศเหมอืนกัน ฉะนัน้ 

พระองคโ์ปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ปลอ่ยวางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่นัน้อยา่ไดเ้กดิ 

มแีกพ่ระองคเ์พือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนานเลย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนทนูหอ่อจุจาระ 

  [๔๓๑] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมไมอ่าจสละทฏิฐชิัว่นีไ้ด ้

พระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืพระราชานอกอาณาจักรทรงรูจั้กโยมอยา่งนีว้า่ ‘เจา้ปายาส ิ

ทรงมวีาทะอยา่งนี ้ทรงมทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัว ์

ไมม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี หากโยมสละทฏิฐชิัว่นี ้จะมคีนวา่ 

โยมไดว้า่ ‘เจา้ปายาสนิีช้า่งโงเ่ขลา ไมฉ่ลาด ยดึถอืแตส่ ิง่ผดิ ๆ’ โยมจะถอืทฏิฐนัิน้ 

ตอ่ไป เพราะความโกรธ เพราะความลบหลู ่เพราะความแขง่ด”ี 

                                   อปุมาดว้ยคนทนูหอ่อจุจาระ 

  [๔๓๒] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ มบีรุษุผูเ้ลีย้งสกุรคนหนึง่ออกจากหมูบ่า้นของตนไปยังหมูบ่า้นอืน่ เห็น 

อจุจาระแหง้จ านวนมากทีเ่ขาทิง้ไวใ้นบา้นนัน้ จงึมคีวามคดิดังนีว้า่ ‘อจุจาระแหง้ 

มากมายทีเ่ขาทิง้นีเ้ป็นอาหารของสกุรของเรา ทางทีด่ ีเราควรน าอจุจาระแหง้ 

ไปจากทีน่ี’้ จงึปผูา้หม่ลงแลว้โกยเอาอจุจาระแหง้จ านวนมาก ผกูเป็นหอ่ทนูเดนิไป 

ในระหวา่งทาง เขาถกูฝนหา่ใหญน่อกฤดกูาล ตกรดเปรอะเป้ือนไปดว้ยอจุจาระ 

ตัง้แตศ่รีษะจดปลายเล็บ(เทา้) ทนูเอาหอ่อจุจาระทีล่น้ไหลเดนิไป 

  ชาวบา้นเห็นเขาจงึถามวา่ ‘ทา่นบา้หรอืเปลา่ เสยีจรติหรอืเปลา่ ท าไมจงึ 

เปรอะเป้ือนดว้ยอจุจาระตัง้แตศ่รีษะจดปลายเล็บ ทนูหอ่อจุจาระทีล่น้ไหลอยูเ่ลา่’ 

  บรุษุนัน้ตอบวา่ ‘พวกทา่นตา่งหากทีบ่า้ พวกทา่นตา่งหากทีเ่สยีจรติ ความจรงิ 

อจุจาระเป็นอาหารของสกุรของเรา’ 

  บพติร พระองคก็์เชน่เดยีวกับบรุษุผูท้นูหอ่อจุจาระเดนิไปน่ันแหละ พระองค ์

โปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ปลอ่ยวางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่นัน้อยา่ไดเ้กดิมแีก ่

พระองคเ์พือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์ตลอดกาลนานเลย” 

  [๔๓๓] “ทา่นกัสสปะพดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมไมอ่าจสละทฏิฐชิัว่นีไ้ด ้พระเจา้ 

ปเสนทโิกศลหรอืพระราชานอกอาณาจักรรูจั้กโยมอยา่งนีว้า่ ‘เจา้ปายาสทิรงมวีาทะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยนักเลงสกา 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี หากโยมสละทฏิฐชิัว่นีจ้ะมคีนวา่โยมไดว้า่ ‘เจา้ปายาส ิ

นีช้า่งโงเ่ขลาไมฉ่ลาด ยดึถอืแตส่ ิง่ผดิ ๆ’ โยมจะถอืทฏิฐนัิน้ตอ่ไป เพราะความโกรธ 

เพราะความลบหลู ่เพราะความแขง่ด”ี 

อปุมาดว้ยนกัเลงสกา 

  [๔๓๔] “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ 

คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ มนัีกเลงสกา ๒ คนก าลังเลน่สกา คนหนึง่กลนืเบีย้ทีจ่ะท าใหแ้พล้กูแลว้ 

ลกูเลา่ อกีคนหนึง่เห็นเชน่นัน้จงึพดูวา่ ‘เพือ่นเอย๋ ทา่นชนะอยูฝ่่ายเดยีว จงคนืลกูสกา 

แกเ่ราบา้ง เราจะเซน่บชูา’ นักเลงสกาคนนัน้รับค าแลว้มอบลกูสกาคนื ตอ่มานัก 

เลงสกาคนที ่๒ เอายาพษิทาลกูสกาแลว้บอกวา่ ‘มาเถดิ เพือ่น เราจักเลน่สกา 

กันตอ่’ นักเลงสกาคนแรกรับค าแลว้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ นักเลงสกาทัง้ ๒ ก็เลน่สกากันตอ่ แมค้รัง้ที ่๒ นักเลงสกาคนแรก 

ก็ยังกลนืเบีย้ทีจ่ะท าใหแ้พล้กูแลว้ลกูเลา่ นักเลงสกาคนที ่๒ เห็นนักเลงคนแรก 

กลนืเบีย้ทีจ่ะท าใหแ้พล้กูแลว้ลกูเลา่ แมค้รัง้ที ่๒ จงึไดพ้ดูกับนักเลงสกาดังนีว้า่ 

    ‘คนกลนืลกูสกาเคลอืบยาพษิ 

   อยา่งแรงกลา้ก็ยังไมรู่ต้ัว 

   เฮย้ เจา้นักเลงชัว่ เจา้จงกลนืเขา้ไป 

   พษิรา้ยแรงจักออกฤทธิแ์กเ่จา้ภายหลัง‘๑ 

  บพติร พระองคก็์เชน่เดยีวกับนักเลงสกาน่ันแหละ โปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ 

ปลอ่ยวางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่นัน้อยา่ไดเ้กดิมแีกพ่ระองคเ์พือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

ตลอดกาลนานเลย” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุชา. (แปล) ๒๗/๙๑/๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนหอบเปลอืกป่าน 

  [๔๓๕] “ทา่นกัสสปะ พดูอยา่งนัน้ก็จรงิ แตโ่ยมไมอ่าจสละทฏิฐชิัว่นีไ้ด ้

พระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืพระราชานอกอาณาจักรรูจั้กโยมอยา่งนีว้า่ ‘เจา้ปายาสมิ ี

วาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี

ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี หากโยมสละทฏิฐชิัว่นี ้จะมคีนวา่โยมไดว้า่ 

‘เจา้ปายาสนิีช้า่งโงเ่ขลา ไมฉ่ลาด ยดึถอืแตส่ ิง่ผดิ ๆ’ โยมจะยดึถอืทฏิฐนัิน้ตอ่ไป 

เพราะความโกรธ เพราะความลบหลู ่เพราะความแขง่ด”ี 

อปุมาดว้ยคนหอบเปลอืกป่าน 

  [๔๓๖] ทา่นพระกมุารกัสสปะถวายพระพรวา่ “บพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพ 

จะยกอปุมาถวายพระองคใ์หส้ดับ คนฉลาดบางพวกในโลกนี ้เขา้ใจความหมายแหง่ 

ถอ้ยค าไดด้ว้ยอปุมาโวหาร เรือ่งเคยมมีาแลว้ ณ เมอืงแหง่หนึง่ สหายผูห้นึง่เรยีก 

สหายมาบอกวา่ ‘มาเถดิ เพือ่น เราจะเขา้ไปยังเมอืงนัน้ บางทจีะไดท้รัพยใ์นเมอืงนัน้ 

บา้ง’ สหายคนที ่๒ รับค าของเพือ่นแลว้ พากันเขา้ไปยังชนบทถงึถนนในหมูบ่า้น 

แหง่หนึง่ เห็นเปลอืกป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายในทีนั่น้ สหายคนแรกบอกสหายคน 

ที ่๒ วา่ ‘เพือ่นเอย๋ เขาทิง้เปลอืกป่านไวม้ากมาย ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงผกูเปลอืก 

ป่านไป ๑ มัด เราจะผกูอกี ๑ มัด เรา ๒ คนจะชว่ยกันขนเปลอืกป่านไป’ สหาย 

คนที ่๒ รับค าแลว้ผกูเปลอืกป่าน ๑ มัด แลว้ ตา่งชว่ยกันหอบเปลอืกป่านเขา้ไป 

ยังถนนในหมูบ่า้นอกีสายหนึง่ ไดเ้ห็นดา้ยป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายในทีนั่น้ สหาย 

คนแรกจงึบอกสหายอกีคนหนึง่วา่ ‘เพือ่นเอย๋ เราจะปรารถนาเปลอืกป่านไปเพือ่ 

อะไร นีด้า้ยป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงทิง้มัดเปลอืกป่านเสยีเถดิ 

เราก็จะทิง้เหมอืนกัน เรามาชว่ยกันน ามัดดา้ยป่านไปเถดิ’ สหายคนที ่๒ ตอบวา่ 

‘เพือ่นเอย๋ เราหอบมัดเปลอืกป่านนีม้าตัง้ไกล อกีทัง้มัดไวเ้รยีบรอ้ยดแีลว้ เราจะไม ่

ทิง้ละ่ ทา่นจงทราบเถดิ’ 

  ล าดับนัน้ สหายคนแรกทิง้มัดเปลอืกป่านแลว้น ามัดดา้ยป่าน 

  สหายทัง้สองพากันเขา้ไปยังถนนในหมูบ่า้นอกีสายหนึง่ ไดเ้ห็นผา้ป่านทีเ่ขา 

ทิง้ไวม้ากมายในทีนั่น้ สหายคนแรกจงึบอกสหายอกีคนหนึง่วา่ ‘เราจะปรารถนา 

เปลอืกป่านและดา้ยป่านไปเพือ่อะไร นีผ้า้ป่านทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ถา้เชน่นัน้ ทา่นจง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

อปุมาดว้ยคนหอบเปลอืกป่าน 

ทิง้มัดเปลอืกป่านเสยี เราก็จะทิง้มดัดา้ยป่านเหมอืนกัน พวกเรามาชว่ยกันน ามัดผา้ 

ป่านไปเถดิ’ สหายคนที ่๒ ตอบวา่ ‘เพือ่นเอย๋ เราหอบมัดเปลอืกป่านนีม้าตัง้ไกล 

อกีทัง้มดัไวเ้รยีบรอ้ยดแีลว้ เราจะไมท่ิง้ละ่ ทา่นจงทราบเถดิ’ 

  ล าดับนัน้ สหายคนแรกทิง้มัดดา้ยป่านแลว้น ามัดผา้ป่านไป 

  สหายทัง้สองพากันเขา้ไปยังถนนในหมูบ่า้นอกีสายหนึง่ ไดเ้ห็นเปลอืกไมโ้ขมะ 

ทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ดา้ยเปลอืกไมโ้ขมะทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ผา้เปลอืกไม ้

โขมะ ทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ลกูฝ้ายทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ดา้ยฝ้ายทีเ่ขาทิง้ไว ้

มากมาย ฯลฯ ผา้ฝ้ายทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ เหล็กทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ 

โลหะ๑ทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ดบีกุทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ส ารดิทีเ่ขาทิง้ไว ้

มากมาย ฯลฯ เงนิทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย ฯลฯ ทองทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมายในทีนั่น้ สหาย 

คนแรกจงึบอกสหายอกีคนหนึง่วา่ ‘เพือ่นเอย๋ เราจะปรารถนาเปลอืกป่าน ดา้ยป่าน 

ผา้ป่าน เปลอืกไมโ้ขมะ ดา้ยเปลอืกไมโ้ขมะ ผา้เปลอืกไมโ้ขมะ ลกูฝ้าย ดา้ยฝ้าย 

ผา้ฝ้าย เหล็ก โลหะ ดบีกุ ส ารดิ หรอืเงนิไปเพือ่อะไรกัน นีท้องทีเ่ขาทิง้ไวม้ากมาย 

ทา่นจงทิง้มัดเปลอืกป่านเสยีเถดิ เราก็จะทิง้หอ่เงนิเหมอืนกัน พวกเรามาชว่ยกัน 

น าหอ่ทองไปเถดิ’ สหายคนที ่๒ ตอบวา่ ‘เพือ่นเอย๋ เราหอบมัดเปลอืกป่านนีม้า 

ตัง้ไกล อกีทัง้มัดไวเ้รยีบรอ้ยดแีลว้ เราจะไมท่ิง้ละ่ ทา่นจงทราบเถดิ’ 

  ล าดับนัน้ สหายคนแรกทิง้หอ่เงนิแลว้น าหอ่ทองไป 

  สหายทัง้สองพากันเขา้ไปยังหมูบ่า้นของตน ๆ ในบรรดาสหายทัง้ ๒ คนนัน้ 

คนทีห่อบมดัเปลอืกป่านไป ไมไ่ดรั้บความชืน่ชมยนิดจีากมารดาบดิา ไมไ่ดรั้บความ 

ชืน่ชมยนิดจีากบตุรภรรยา ไมไ่ดรั้บความชืน่ชมยนิดจีากมติรอ ามาตย ์อกีทัง้ไมไ่ด ้

รับความสขุโสมนัสทีเ่กดิจากการหอบเปลอืกป่านนัน้ สว่นสหายอกีคนหนึง่ทีน่ าหอ่ 

ทองไป ไดรั้บความชืน่ชมยนิดจีากมารดาบดิา ไดรั้บความชืน่ชมยนิดจีากบตุรภรรยา 

ไดรั้บความชืน่ชมยนิดจีากมติรอ ามาตย ์อกีทัง้ไดรั้บความสขุโสมนัสทีเ่กดิจากการน า 

หอ่ทองนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลหะ ในทีน่ีห้มายถงึทองแดง (ท.ีม.อ. ๔๓๖/๔๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

วา่ดว้ยยัญพธิ ี

  บพติร พระองคก็์เชน่เดยีวกับบรุษุผูข้นมัดเปลอืกป่านไมเ่กือ้กลูน่ันแหละ พระองค ์

โปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ปลอ่ยวางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่นัน้อยา่ไดเ้กดิมแีกพ่ระองค ์

เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนานเลย” 

เจา้ปายาสทิรงรบัสรณคมน ์

  [๔๓๗] เจา้ปายาสติรัสวา่ “เพยีงอปุมาโวหารขอ้แรกของทา่นกัสสปะเทา่นัน้ 

โยมก็พอใจอยา่งยิง่แลว้ แตอ่ยากจะฟังปฏภิาณในการตอบปัญหาทีว่จิติรเหลา่นี้ 

จงึท าทโีตแ้ยง้ทา่นกัสสปะไปเทา่นัน้เอง ภาษิตของท่านกัสสปะชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ภาษิตของทา่นกัสสปะชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นกัสสปะประกาศธรรมแจม่แจง้โดย 

ประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง 

หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ โยมขอถงึพระผูม้ ี

พระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นกัสสปะโปรดจ าโยมวา่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ โยมปรารถนาจะบชูา 

มหายัญ ขอทา่นกัสสปะโปรดชีแ้จงวธิบีชูามหายัญอันเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก ่

โยมตลอดกาลนานเถดิ” 

วา่ดว้ยยญัพธิ ี

  [๔๓๘] ทา่นพระกมุารกัสสปะถวายพระพรวา่ “บพติร ยัญทีม่กีารฆา่โค ๑ 

ยัญทีม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ ยัญทีท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บ 

ความเดอืดรอ้น ๑ และผูรั้บ(ยัญ) ก็เป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสงักัปปะ ม ี

มจิฉาวาจา มมีจิฉากัมมันตะ มมีจิฉาอาชวีะ มมีจิฉาสต ิมมีจิฉาสมาธ ิเชน่นี ้ไมม่ ี

ผลมาก ไมม่อีานสิงสม์าก ไมม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก ไมม่คีวามแพรห่ลายมาก 

เปรยีบเหมอืนชาวนาถอืเมล็ดพชืและไถไปป่าแลว้หวา่นเมล็ดพชืทีห่ัก เน่า ถกูลม 

แดดแผดเผาแลว้ ลบี ยังไมส่กุดลีงในนาไรท่ีไ่มด่ ีมพีืน้ทีไ่มเ่หมาะ ไมแ่ผว้ถางตอและ 

หนามใหห้มดไป ทัง้ฝนก็ไมต่กตามฤดกูาล เมล็ดพชืเหลา่นัน้จะเจรญิงอกงามไพบลูย ์

หรอื ชาวนาจะไดรั้บผลอนัไพบลูยห์รอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

เรือ่งอตุตรมาณพ 

  เจา้ปายาสติรัสตอบวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย ทา่นกัสสปะ” 

  ทา่นพระกมุารกัสสปะถวายพระพรวา่ “บพติร ยัญทีม่กีารฆา่โค ๑ ยัญที ่

มกีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ ยัญทีท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บ 

ความเดอืดรอ้น ๑ และผูรั้บ(ยัญ)ก็เป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสงักัปปะ มมีจิฉาวาจา 

มมีจิฉากัมมันตะ มมีจิฉาอาชวีะ มมีจิฉาวายามะ มมีจิฉาสต ิมมีจิฉาสมาธเิชน่นี ้

ยอ่มไมม่ผีลมาก ไมม่อีานสิงสม์าก ไมม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมากไมม่คีวามแพรห่ลาย 

มาก” สว่นยัญทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่ไก ่

สกุร ๑ ยัญทีไ่มท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บความเดอืดรอ้น ๑ และผูรั้บก็เป็นผูม้ ี

สมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสงักัปปะ มสีมัมาวาจา มสีมัมากัมมันตะ มสีมัมาอาชวีะ 

มสีมัมาวายามะ มสีมัมาสต ิมสีมัมาสมาธเิชน่นีย้อ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก มคีวามแพรห่ลายมาก เปรยีบเหมอืนชาวนาถอืเมล็ดพชืและ 

ไถไปป่าแลว้หวา่นเมล็ดพชืทีไ่มห่ัก ไมเ่น่า ไมถ่กูลมแดดแผดเผา มเีมล็ดสกุดลีงใน 

นาไรท่ีด่มีพีืน้ทีเ่หมาะ แผว้ถางตอและหนามใหห้มดไป ทัง้ฝนก็ตกตามฤดกูาล 

พชืเหลา่นัน้จะเจรญิงอกงามไพบลูย ์หรอืชาวนาจะไดรั้บผลอันไพบลูยห์รอื” 

  เจา้ปายาสติรัสตอบวา่ “เป็นอยา่งนัน้ ทา่นกัสสปะ” 

  ทา่นพระกมุารกัสสปะถวายพระพรวา่ “ยัญทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑ ยัญทีไ่มม่กีาร 

ฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ ยัญทีไ่มท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บความ 

เดอืนรอ้น ๑ และผูรั้บก็เป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสงักัปปะ มสีมัมาวาจา 

มสีมัมากัมมันตะ มสีมัมาอาชวีะ มสีมัมาวายามะ มสีัมมาสต ิมสีมัมาสมาธเิชน่นี ้

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากมคีวามแพรห่ลายมาก” 

เร ือ่งอตุตรมาณพ 

  [๔๓๙] ตอ่มา เจา้ปายาสทิรงเริม่ใหท้านแกส่มณพราหมณ์ คนก าพรา้ 

คนเดนิทาง วณพิก และพวกยาจก แตใ่นทานนัน้ทา้วเธอประทานโภชนะเห็นปานนี้ 

คอื ปลายขา้วมนี ้าผักดองเป็นกับ ไดป้ระทานผา้เนือ้หยาบมชีายขอดเป็นปม ๆ ในการ 

ใหท้านนัน้ มอีตุตรมาณพเป็นเจา้หนา้ที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

เรือ่งอตุตรมาณพ 

  อตุตรมาณพใหท้านแลว้อทุศิอยา่งนีว้า่ “ดว้ยผลทานนี ้ขา้พเจา้ขออยูร่ว่มกับ 

เจา้ปายาสใินโลกนีเ้ทา่นัน้ อยา่ไดอ้ยูร่ว่มกันอกีในโลกหนา้เลย” 

  เจา้ปายาสทิรงสดับวา่ “ทราบวา่ อตุตรมาณพใหท้านแลว้อทุศิอยา่งนีว้า่ 

‘ดว้ยผลทานนี ้ขา้พเจา้ขออยูร่ว่มกับเจา้ปายาสใินโลกนีเ้ทา่นัน้ อยา่ไดอ้ยูร่ว่มกัน 

อกีในโลกหนา้เลย’ ตอ่มาพระองค ์จงึรับสัง่ใหเ้รยีกอตุตรมาณพมาตรัสถามวา่ 

“พอ่อตุตระ เธอใหท้านแลว้อทุศิอยา่งนีว้า่ ‘ดว้ยผลทานนี ้ขา้พเจา้ขออยูร่ว่มกับ 

เจา้ปายาสใินโลกนีเ้ทา่นัน้ อยา่ไดอ้ยูร่ว่มกันอกีในโลกหนา้เลย’ จรงิหรอื” 

  อตุตรมาณพกราบทลูวา่ “จรงิอยา่งนัน้ กระหมอ่ม” 

  เจา้ปายาสติรัสถามวา่ “พอ่อตุตระ ก็เพราะเหตใุด เธอใหท้านแลว้จงึอทุศิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ดว้ยผลทานนี ้ฯลฯ อยา่ไดอ้ยูร่ว่มกันอกีในโลกหนา้เลย’ พวกเรา 

ตอ้งการบญุ หวงัผลทานจรงิ ๆ มใิชห่รอื” 

  อตุตรมาณพกราบทลูวา่ “ในทานของพระองคย์ังมกีารประทานโภชนะเห็น 

ปานนี ้คอืปลายขา้วมนี ้าผักดองเป็นกับ ซึง่พระองคไ์มท่รงปรารถนาจะถกูตอ้งแม ้

ดว้ยพระบาท ไฉนจะเสวยเลา่ อนึง่ ผา้ก็เนือ้หยาบมชีายขอดเป็นปม ๆ ซึง่พระองค ์

ไมท่รงปรารถนาจะถกูตอ้งแมด้ว้ยพระบาท ไฉนจะทรงนุ่งหม่เลา่ พระองคท์รงเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของพวกขา้พระองค ์พวกขา้พระองคจ์ะชกัจงูผูซ้ ึง่เป็นทีรั่กเป็นที ่

พอใจไป ดว้ยสิง่ทีไ่มน่่าพอใจไดอ้ยา่งไรเลา่” 

  เจา้ปายาสติรัสวา่ “พอ่อตุตระ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงจัดเตรยีมโภชนะชนดิเดยีว 

กับทีเ่ราบรโิภค จงจัดเตรยีมผา้ชนดิเดยีวกับทีเ่รานุ่งหม่” 

  อตุตรมาณพทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ จัดเตรยีมโภชนะชนดิเดยีวกับทีเ่จา้ 

ปายาสเิสวย และจัดเตรยีมผา้ชนดิเดยีวกับทีเ่จา้ปายาสทิรงนุ่งหม่ 

  [๔๔๐] ตอ่มา เพราะเหตทุีเ่จา้ปายาสทิรงใหท้านโดยไมเ่คารพ ไมท่รง 

ใหท้านดว้ยพระหัตถข์องพระองค ์ทรงใหท้านโดยความไมน่อบนอ้ม แตท่รงใหท้าน 

อยา่งโยนทิง้ หลังจากถงึชพีติักษัยแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ 

จาตมุหาราช๑ คอื ไดว้มิานวา่งเปลา่ชือ่เสรสีกวมิาน’ สว่นอตุตรมาณพผูเ้ป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกเทพช ัน้จาตมุหาราช ในทีน่ีห้มายถงึไปเกดิเป็นบรวิารของทา้วเวสวัณ- 

   มหาราช (ข.ุว.ิ (แปล) ๒๖/๑๒๔๘/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

ปายาสเิทพบตุร 

เจา้หนา้ทีใ่นการใหท้านของเจา้ปายาสนัิน้ ใหท้านโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน 

เอง ใหท้านโดยความนอบนอ้ม ไมใ่ชใ่หท้านอยา่งโยนทิง้ หลังจากตายแลว้ 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

ปายาสเิทพบตุร 

  [๔๔๑] สมัยตอ่มา ทา่นพระควมัปตไิปพักกลางวนั ณ เสรสีกวมิานทีว่า่ง 

เปลา่อยูเ่นอืง ๆ ล าดับนัน้ ปายาสเิทพบตุรเขา้ไปหาทา่นพระควมัปตถิงึทีอ่ยูไ่หว ้

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระควมัปตถิามปายาสเิทพบตุรวา่ “ทา่นเป็นใคร” 

  ปายาสเิทพบตุรตอบวา่ “ขา้พเจา้คอืเจา้ปายาส ิขอรับ” 

  ทา่นพระควมัปตถิามวา่ “ทา่นเป็นผูม้ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้โลกอืน่ 

ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี จรงิหรอื” 

  ปายาสเิทพบตุรตอบวา่ “จรงิขอรับ ขา้พเจา้เคยมทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้โลกอืน่ไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่’ี 

แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้กมุารกัสสปะไดช้ีน้ าใหข้า้พเจา้ออกจากทฏิฐชิัว่นัน้แลว้” 

  ทา่นพระควมัปตถิามวา่ “ก็อตุตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หนา้ทีใ่นการใหท้านของทา่น 

ไปเกดิทีไ่หน” 

  ปายาสเิทพบตุรตอบวา่ “อตุตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หนา้ทีใ่นการใหท้านของขา้พเจา้ 

ใหท้านโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดยความนอบนอ้ม ไมใ่ชใ่หท้าน 

อยา่งโยนทิง้ หลังจากตายแลว้ ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ 

ดาวดงึส ์สว่นขา้พเจา้ใหท้านโดยไมเ่คารพ ไมใ่หท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดย 

ความไมน่อบนอ้ม ใหท้านอยา่งโยนทิง้ หลังจากตายแลว้เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่ม 

กับพวกเทพชัน้จาตมุหาราช คอื ไดว้มิานวา่งเปลา่ชือ่เสรสีกวมิาน ทา่นควมัปต ิ

ขอรับ ขอทา่นจงไปมนุษยโลกประกาศอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย จงใหท้านโดยเคารพ 

ใหท้านดว้ยมอืของตนเอง ใหท้านโดยความนอบนอ้ม อยา่ใหท้านอยา่งโยนทิง้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก ทฆีนกิาย มหาวรรค [๑๐. ปายาสสิตูร] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เจา้ปายาสทิรงใหท้านโดยไมเ่คารพ ไมท่รงใหท้านดว้ยมอืของพระองคเ์อง ทรงให ้

ทานโดยความไมน่อบนอ้ม ทรงใหท้านอยา่งโยนทิง้ หลังจากถงึชพีติกัษัยแลว้ไดเ้ขา้ 

ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้จาตมุหาราช คอื ไดว้มิานวา่งเปลา่ชือ่ 

เสรสีกวมิาน สว่นอตุตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หนา้ทีใ่นการใหท้านของเจา้ปายาสนัิน้ให ้

ทานโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดยความนอบนอ้ม ไมใ่ชใ่หท้าน 

อยา่งโยนทิง้ หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้ 

ดาวดงึส”์ 

  ตอ่มา เมือ่ทา่นพระควมัปตกิลับมาสูม่นุษยโลกแลว้ไดป้ระกาศอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย จงใหท้านโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดยความ 

นอบนอ้ม อยา่ใหท้านอยา่งโยนทิง้ เจา้ปายาสทิรงใหท้านโดยไมเ่คารพ ไมท่รงให ้

ทานดว้ยพระหัตถข์องพระองค ์ทรงใหท้านโดยไมน่อบนอ้ม ทรงใหท้านอยา่งโยนทิง้ 

หลังจากถงึชพีติักษัยแลว้เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทพชัน้จาตมุหาราช 

คอื ไดว้มิานวา่งเปลา่ชือ่เสรสีกวมิาน สว่นอตุตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หนา้ทีใ่นการใหท้าน 

ของเจา้ปายาสใิหท้านโดยความเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดยความ 

นอบนอ้ม ไมใ่ชใ่หท้านอยา่งโยนทิง้ หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ไดอ้ยู ่

รว่มกับพวกเทพชัน้ดาวดงึส”์ 

ปายาสสิตูรที ่๑๐ จบ 

       รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

 

   ๑. มหาปทานสตูร   ๒. มหานทิานสตูร 

   ๓. มหาปรนิพิพานสตูร  ๔. มหาสทัุสสนสตูร 

   ๕. ชนวสภสตูร  ๖. มหาโควนิทสตูร 

   ๗. มหาสมยสตูร  ๘. สกักปัญหสตูร 

   ๙. มหาสตปัิฏฐานสตูร ๑๐. ปายาสสิตูร 

 

          เรยีกวา่มหาวรรค 

   มหาวรรค จบ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๐ สตุตันตปิฎกที ่๐๒ ทฆีนกิาย มหาวรรค จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๐ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 10    

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 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

และ  info@thepathofpurity.com  
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