
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๔ สตุตันตปิฎกที ่๐๖ มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

มชัฌมินกิาย อปุรปิณัณาสก ์
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. เทวทหวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่ทวทหนคิม 

๑. เทวทหสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่ทวทหนคิม 

 

วาทะของนคิรนถ ์

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของเจา้ศากยะชือ่เทวทหะ 

แควน้สกักะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ 

‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ 

เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ(การบ าเพ็ญ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึ พระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

เพยีรอยา่งหนัก) เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป 

เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป 

ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวง 

จงึจักเป็นอันสลายไป‘๑ นคิรนถทั์ง้หลาย๒เป็นผูม้วีาทะอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เราเขา้ไปหานคิรนถทั์ง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้แลว้ถาม 

อยา่งนีว้า่ ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ไดย้นิวา่ ทา่นทัง้หลายมวีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง เสวยทุกขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง 

ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ 

เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตาม 

อ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะ 

ทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

จรงิหรอื’ นคิรนถเ์หลา่นัน้ถกูเราถามอยา่งนีแ้ลว้ ก็ยังปฏญิญาวา่ ‘ใช’่ 

  เราจงึถามนคิรนถเ์หลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

ทราบหรอืวา่ ‘เราทัง้หลายไดม้แีลว้ในชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  นคิรนถเ์หลา่นัน้ตอบวา่ ‘ไมท่ราบ ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายทราบหรอืวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ า 

บาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

  ‘ไมท่ราบ ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายทราบหรอืวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ า 

บาปกรรมไวอ้ยา่งนัน้บา้ง อยา่งนีบ้า้ง’ 

  ‘ไมท่ราบ ทา่นผูม้อีาย’ุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒, องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๗๕/๒๙๗ 

๒ นคิรนถท์ ัง้หลาย หมายถงึนักบวชนอกพทุธศาสนาพวกหนึง่มนีคิรนถ ์นาฏบตุร เป็นเจา้ลัทธ ิ(ท.ีส.ี 

   (แปล) ๙/๑๗๖/๕๘-๕๙) นักบวชเหลา่นีเ้รยีกตัวเองวา่นคิรนถ ์เพราะปฏญิาณตนว่า เป็นผูไ้มม่กีเิลส 

   เครือ่งผกูพันไวใ้นวัฏฏสงสาร (ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑, ม.ม.ูฏกีา ๒/๓๑๒/๒๒๑) นักบวชเหลา่นี้ 

   เมือ่เจา้ลัทธติายแลว้ก็แตกเป็น ๒ พวก (ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๓๐๑/๒๔๙, ท.ีปา.อ. ๓/๑๖๔/๑๐๘, ม.อ.ุอ. 

   ๓/๔๑/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายทราบหรอืวา่ ‘ทกุขป์ระมาณเทา่นี้ 

สลายไปแลว้ ทกุขป์ระมาณเทา่นีเ้ราพงึใหส้ลายไป หรอืเมือ่ทกุขป์ระมาณเทา่นี้ 

สลายไปแลว้ ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  ‘ไมท่ราบ ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายทราบการละอกศุลธรรมและการ 

บ าเพ็ญกศุลธรรมในปัจจบุันหรอื’ 

  ‘ไมท่ราบ ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  [๒] ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ไดย้นิวา่ ทา่นทัง้หลายไมท่ราบดังนีว้า่ ‘เรา 

ทัง้หลายไดม้แีลว้ในชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  ไมท่ราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

  ไมท่ราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวอ้ยา่งนัน้บา้ง อยา่งนีบ้า้ง’ 

  ไมท่ราบวา่ ‘ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขป์ระมาณเทา่นีเ้ราพงึใหส้ลายไป 

หรอืเมือ่ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  ทา่นทัง้หลายไมท่ราบการละอกศุลธรรมและการบ าเพ็ญกศุลธรรมในปัจจบุัน 

เมือ่เป็นเชน่นี ้นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึไมค่วรพยากรณ์วา่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุ 

บา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไว ้

ในชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ต ้

อ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป 

เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนา 

สิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดม้แีลว้ 

ในชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  พงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

  พงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวอ้ยา่งนัน้บา้ง อยา่งนีบ้า้ง’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  พงึทราบวา่ ‘ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขป์ระมาณเทา่นีเ้ราพงึให ้

สลายไป หรอืเมือ่ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  ทา่นทัง้หลายพงึทราบการละอกศุลธรรมและการบ าเพ็ญกศุลธรรมในปัจจบุัน๑ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึควรพยากรณ์วา่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวย 

สขุบา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมที ่

ท าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่ก 

อยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรม 

จงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป 

เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  [๓] นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุถกูยงิดว้ยลกูศรอาบยาพษิ 

อยา่งรา้ยแรง เพราะเหตแุหง่การถกูลกูศรแทง บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขเวทนากลา้ 

เผ็ดรอ้น มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ๒ของเขาจงึหาหมอผา่ตัดมารักษา หมอ 

ผา่ตัดนัน้ใชม้ดีผา่ปากแผลของบรุษุนัน้ เพราะเหตแุหง่การใชม้ดีผา่ปากแผล บรุษุ 

นัน้พงึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น หมอผา่ตัดนัน้จงึใชเ้ครือ่งมอืตรวจหาลกูศร 

(ในแผล)ของเขา เพราะเหตแุหง่การตรวจหาลกูศร บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขเวทนา 

กลา้ เผ็ดรอ้น หมอผา่ตัดนัน้จงึถอนลกูศรออก เพราะเหตแุหง่การถอนลกูศรออก 

บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น หมอผา่ตัดนัน้ใสย่าถอนพษิทีป่ากแผล 

เพราะเหตแุหง่การใสย่าถอนพษิทีป่ากแผล บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น 

  ตอ่มา เพราะบาดแผลหาย มผีวิหนังเรยีบสนทิ บรุุษนัน้จงึหายโรค มคีวามสขุ 

มคีวามเสร ีอยูต่ามล าพังได ้เดนิไดต้ามปรารถนา เขาคดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่นเรา 

ถกูยงิดว้ยลกูศรอาบยาพษิอยา่งรา้ยแรง เพราะเหตแุหง่การถกูลกูศรแทง เรานัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๘๐/๑๘๓ 

๒ ญาต ิหมายถงึบดิามารดาของสาม ีหรอืบดิามารดาของภรรยาและเครอืญาตขิองทัง้ ๒ ฝ่าย สาโลหติ 

   หมายถงึผูร้ว่มสายเลอืดเดยีวกัน ไดแ้ก ่บดิามารดา ปู่ หรอืตา เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๖๕/๑๗๒, ม.ม.ูฏกีา 

   ๑/๖๕/๓๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

ไดเ้สวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติของเราจงึหาหมอ 

ผา่ตัดมารักษา หมอผา่ตัดนัน้ใชม้ดีผา่ปากแผลของเรา เพราะเหตแุหง่การใชม้ดี 

ผา่ปากแผล เรานัน้ไดเ้สวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น หมอผา่ตัดนัน้จงึใชเ้ครือ่งมอื 

ตรวจหาลกูศร(ในแผล)ของเรา เพราะเหตแุหง่การตรวจหาลกูศร เรานัน้ไดเ้สวย 

ทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น หมอผา่ตัดนัน้ไดถ้อนลกูศรออก เพราะเหตแุหง่การ 

ถอนลกูศรออก เรานัน้ไดเ้สวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น หมอผ่าตัดนัน้ใสย่าถอน 

พษิทีป่ากแผล เพราะเหตแุหง่การใสย่าถอนพษิทีป่ากแผล เรานัน้ไดเ้สวย 

ทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น บัดนี ้เพราะบาดแผลหาย มผีวิหนังเรยีบสนทิ เรานัน้ 

จงึหายโรค มคีวามสขุ มคีวามเสร ีอยูต่ามล าพังได ้เดนิไดต้ามปรารถนา’ แมฉั้นใด 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดม้แีลว้ 

ในชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  พงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

  พงึทราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวอ้ยา่งนัน้บา้ง อยา่งนีบ้า้ง’ 

  พงึทราบวา่ ‘ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขป์ระมาณเทา่นีเ้ราพงึให ้

สลายไป หรอืเมือ่ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  ทา่นทัง้หลายพงึทราบการละอกศุลธรรมและการบ าเพ็ญกศุลธรรมในปัจจบุัน 

เมือ่เป็นเชน่นี ้นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึควรพยากรณ์วา่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง 

เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้น 

ชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ต ้

อ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป 

เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป 

ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย แตเ่พราะเหตทุีท่า่นทัง้หลายไมท่ราบวา่ ‘เรา 

ทัง้หลายไดม้แีลว้ในชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  ไมท่ราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่น มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  ไมท่ราบวา่ ‘เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไวอ้ยา่งนัน้บา้ง อยา่งนีบ้า้ง’ 

  ไมท่ราบวา่ ‘ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขป์ระมาณเทา่นีเ้ราพงึให ้

สลายไป หรอืเมือ่ทกุขป์ระมาณเทา่นีส้ลายไปแลว้ ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอัน 

สลายไป’ 

  ทา่นทัง้หลายไมท่ราบการละอกศุลธรรมและการบ าเพ็ญกศุลธรรมทัง้หลายใน 

ปัจจบุัน ฉะนัน้ นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึไมค่วรพยากรณ์วา่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวย 

สขุบา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมที ่

ท าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่ก 

อยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรม 

จงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป 

เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  [๔] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เรากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถเ์หลา่นัน้ไดก้ลา่วกับ 

เราวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุนคิรนถ ์นาฏบตุรเป็นสพัพัญญ(ูผูรู้ธ้รรมทัง้ปวง) เห็นสิง่ทัง้ปวง 

ปฏญิญาญาณทัสสนะ๑อยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เราเดนิ ยนื หลับ และตืน่อยู ่

ญาณทัสสนะไดป้รากฏตอ่เนือ่งตลอดไป’ นคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย บาปกรรมทีท่า่นทัง้หลายท าไวใ้นชาตกิอ่นมอียู ่ทา่น 

ทัง้หลายจงสลัดบาปกรรมนัน้ ดว้ยปฏปิทาทีท่ าไดย้ากเผ็ดรอ้นนี ้การทีท่า่น 

ทัง้หลายส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ ในบัดนี้นัน้ ชือ่วา่เป็นการไมก่ระท า 

บาปกรรมตอ่ไป เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่ก 

อยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรม 

จงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป 

เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ ค าทีน่คิรนถ ์นาฏบตุร 

กลา่วแลว้นัน้ถกูใจ และชอบใจขา้พเจา้ทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ ขา้พเจา้ทัง้หลาย 

จงึมใีจยนิด‘ี๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึความรูแ้ละความเห็นตรงตามเป็นจรงิ อาจเรยีกวา่ มรรคญาณ ผลญาณ 

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

๒ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  [๕] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่นคิรนถเ์หลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่วกับ 

นคิรนถเ์หลา่นัน้วา่ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีม้ผีล ๒ อยา่งในปัจจบุัน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา   (ความเชือ่) 

   ๒. รจุ ิ   (ความชอบใจ) 

   ๓. อนุสสวะ   (การฟังตามกันมา) 

   ๔. อาการปรวิติก  (ความตรกึตามอาการ) 

   ๕. ทฏิฐนิชิฌานขนัต ิ (ความเขา้กันไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไว)้ 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้มผีล ๒ อยา่งในปัจจบุัน๑ 

  บรรดาธรรมทัง้ ๕ ประการนัน้ นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายมคีวามเชือ่ ม ี

ความชอบใจ มกีารฟังตามกันมา มคีวามตรกึตามอาการ มคีวามเขา้กันไดก้ับ 

ทฤษฎทีีพ่นิจิไว ้ในศาสดาผูม้วีาทะทีเ่ป็นสว่นอดตี อยา่งไร’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรามวีาทะอยา่งนี ้ก็ไมพ่จิารณาเห็นการโตต้อบวาทะอันชอบ 

ธรรมแมส้กันดิในนคิรนถทั์ง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เรากลา่วกับนคิรนถเ์หลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืสมัยใด 

ทา่นทัง้หลายมคีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ มคีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ 

ทา่นทัง้หลายพงึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายาม 

อยา่งแรงกลา้ แตส่มัยใด ทา่นทัง้หลายไมม่คีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ ไมม่ ี

ความเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทา่นทัง้หลายก็ไมพ่งึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ด 

รอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม. (แปล) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  นคิรนถเ์หลา่นัน้รับวา่ ‘ทา่นพระโคดม สมัยใด ขา้พเจา้ทัง้หลายมคีวาม 

พยายามอยา่งแรงกลา้ มคีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ขา้พเจา้ทัง้หลายก็ 

เสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ แต ่

สมัยใด ขา้พเจา้ทัง้หลายไมม่คีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ ไมม่คีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ 

สมัยนัน้ ขา้พเจา้ทัง้หลายก็ไมเ่สวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความ 

เพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้’ 

  [๖] เรากลา่วดังนี้วา่ ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ไดย้นิวา่ สมัยใด ทา่น 

ทัง้หลายมคีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ มคีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทา่น 

ทัง้หลายพงึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่ง 

แรงกลา้ แตส่มัยใด ทา่นทัง้หลายไมม่คีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ ไมม่คีวาม 

เพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทา่นทัง้หลายก็ไมพ่งึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น 

ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้นคิรนถผ์ูม้อีาย ุ

ทัง้หลายจงึไมค่วรพยากรณ์วา่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวย 

อทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรม 

เกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป 

เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป 

ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวง 

จงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ถา้สมัยใด ทา่นทัง้หลายมคีวามพยายามอยา่ง 

แรงกลา้ มคีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิ 

จากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ พงึหยดุไดเ้อง แตส่มัยใด ทา่นทัง้หลาย 

ไมม่คีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ ไมม่คีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทกุขเวทนา 

กลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ พงึหยดุไดเ้อง เมือ่ 

เป็นเชน่นี ้นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึควรพยากรณ์วา่ ‘บรุุษบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง 

เสวยทกุขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้น 

ชาตกิอ่น เพราะกรรมเกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ต ้

อ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป 

เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนา 

สิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย แตเ่พราะเหตทุีส่มัยใด ทา่นทัง้หลายมคีวาม 

พยายามอยา่งแรงกลา้ มคีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ สมัยนัน้ ทา่นทัง้หลายพงึ 

เสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ แต ่

สมัยใด ทา่นทัง้หลายไมม่คีวามพยายามอยา่งแรงกลา้ ไมม่คีวามเพยีรอยา่งแรงกลา้ 

สมัยนัน้ ทา่นทัง้หลายก็ไมพ่งึเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความ 

เพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ ทา่นทัง้หลายเมือ่เสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่ 

เกดิจากความเพยีรพยายามอยา่งแรงกลา้ ยอ่มเชือ่ผดิไป เพราะไมรู่แ้จง้ เพราะ 

ไมรู่จ้รงิ เพราะความงมงายวา่ ‘บรุุษบคุคลนีเ้สวยสขุบา้ง เสวยทกุขบ์า้ง เสวย 

อทกุขมสขุบา้ง ทัง้หมดนัน้ เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น เพราะกรรม 

เกา่สิน้สดุดว้ยตบะ เพราะไมท่ ากรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป 

เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรมตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป 

ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวง 

จงึจักเป็นอันสลายไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราแมม้วีาทะอยา่งนี ้ก็ไมพ่จิารณาเห็นการโตต้อบวาทะอัน 

ชอบธรรมแมส้กันดิในนคิรนถทั์ง้หลาย 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เราถามนคิรนถเ์หลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กรรมใด 

ใหผ้ลในชาตนิี้๑ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงใหผ้ลในชาตหินา้’ 

ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรมใดใหผ้ลในชาตนิี ้หมายถงึทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม คอืกรรมทีใ่หผ้ลในชาตปัิจจุบัน จะเป็นกรรมด ี

   หรอืกรรมชัว่ก็ตาม ถา้กระท าในขณะแหง่ชวนจติดวงแรก ในบรรดาชวนจติทัง้ ๗ แหง่ชวนวถิหีนึง่ ๆ ไดแ้ก่ 

   ปฐมชวนเจตนา กรรมนีใ้หผ้ลเฉพาะในชาตนิีเ้ทา่นัน้ ถา้ไมม่โีอกาสใหผ้ลในชาตนิี้ จะกลายเป็นอโหสกิรรม 

   เหตทุีใ่หผ้ลไดเ้ฉพาะในชาตนิี ้เพราะเป็นเจตนาทีป่ระกอบกับชวนะดวงแรก ยังไมถ่กูกรรมอืน่ ๆ ครอบง า 

   เพิง่เริม่ตน้การปรงุแตง่ จงึมกี าลังแรงแตใ่หผ้ลเฉพาะในชาตนิี้เทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลในชาตหินา้ คอื ถา้ท า 

   กรรมนีใ้นปฐมวัย กรรมนีก็้จะใหผ้ลในปฐมวัย มัชฌมิวัย หรอืในปัจฉมิวัย ถา้ท าในมัชฌมิวัย กรรมนี้ 

   จะใหผ้ลในมัชฌมิวัย หรอืในปัจฉมิวัย ถา้ท าในปัจฉมิวัย กรรมนีก็้จะใหผ้ลในปัจฉมิวัยนัน้เอง ทัง้นี ้

   เพราะขาดอาเสวนปัจจัย ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรมนีจ้งึจัดวา่มผีลเพยีงเล็กนอ้ย เปรยีบเหมอืนนายพราน 

   พอเห็นเนือ้ก็หยบิธนูยงิไปทันท ีถา้ถกูเนือ้ก็ลม้ลงในทีนั่น้ ถา้ไมถ่กู เนือ้ก็รอดไปได ้(ม.อ.ุอ. ๓/๗/๓, 

   องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๔/๑๑๗, วสิทฺุธ.ิ ๒/๖๘๕/๒๖๖, วสิทฺุธ.ิฏกีา ๒/๖๘๕/๔๑๕) 

 

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



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  นคิรนถเ์หลา่นัน้ตอบวา่ ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘กรรมใดจะใหผ้ลในชาตหินา้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จง 

ใหผ้ลในชาตนิี’้ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

กรรมใดใหผ้ลเป็นสขุ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงใหผ้ลเป็นทกุข’์ 

ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี’้ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘กรรมใดใหผ้ลเป็นทกุข ์กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงให ้

ผลเป็นสขุ’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

กรรมใดใหผ้ลเสร็จสิน้แลว้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงอยา่ให ้

ผลเสร็จสิน้’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘กรรมใดใหผ้ลยังไมเ่สร็จสิน้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จง 

ใหผ้ลเสร็จสิน้’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี’้ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

กรรมใดใหผ้ลมาก กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงใหผ้ลนอ้ย’ 

ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

 

 

 

 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  ‘กรรมใดใหผ้ลนอ้ย กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงใหผ้ลมาก’ 

ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี’้ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

กรรมใดใหผ้ล กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงอยา่ใหผ้ล’ ดว้ย 

ความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

  ‘กรรมใดไมใ่หผ้ล กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายพงึเปลีย่นไดห้รอืวา่ ‘จงใหผ้ล’ ดว้ย 

ความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้’ 

  ‘ไมไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย’ุ 

ความพยายามทีไ่รผ้ล ความเพยีรทีไ่รผ้ล ๑๐ ประการ 

  [๘] นคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลาย ไดย้นิวา่ 

   ๑. กรรมใดใหผ้ลในชาตนิี ้กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงให ้

       ผลในชาตหินา้’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๒. กรรมใดจะใหผ้ลในชาตหินา้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ 

       ‘จงใหผ้ลในชาตนิี’้ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๓. กรรมใดใหผ้ลเป็นสขุ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงให ้

       ผลเป็นทกุข’์ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๔. กรรมใดใหผ้ลเป็นทกุข ์กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงให ้

       ผลเป็นสขุ’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๕. กรรมใดใหผ้ลเสร็จสิน้แลว้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ 

       ‘จงอยา่ใหผ้ลเสร็จสิน้’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

 

 

 

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๖. กรรมใดใหผ้ลยังไมเ่สร็จสิน้ กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ 

       ‘จงใหผ้ลเสร็จสิน้’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๗. กรรมใดใหผ้ลมาก กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงให ้

       ผลนอ้ย’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี ้

   ๘. กรรมใดใหผ้ลนอ้ย กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงให ้

       ผลมาก’ ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

   ๙. กรรมใดใหผ้ล กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงอยา่ใหผ้ล’ 

       ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

          ๑๐. กรรมใดไมใ่หผ้ล กรรมนัน้ทา่นทัง้หลายเปลีย่นไมไ่ดว้า่ ‘จงใหผ้ล’ 

       ดว้ยความพยายาม หรอืดว้ยความเพยีรนี้ 

  เมือ่เป็นเชน่นี ้ความพยายาม ความเพยีรของนคิรนถผ์ูม้อีายทัุง้หลายจงึไรผ้ล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นคิรนถทั์ง้หลายเป็นผูม้วีาทะอยา่งนี้ ค ากลา่วเชน่นัน้และค าที ่

กลา่วตอ่ ๆ กันมา ๑๐ ประการ ของนคิรนถทั์ง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้จะเป็น 

เหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูท้ าบาปกรรมไวใ้นชาตกิอ่นแน่ จงึเป็น 

       เหตใุหพ้วกเขาเสวยทุกขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้นเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

   ๒. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูถ้กูพระอศิวรชัน้ต า่เนรมติมาแน่ จงึเป็น 

       เหตใุหพ้วกเขาเสวยทุกขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้นเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

   ๓. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่เคราะห ์นคิรนถทั์ง้หลาย 

       พงึเป็นผูม้เีคราะหร์า้ยแน่ จงึเป็นเหตใุหพ้วกเขาเสวยทกุขเวทนากลา้ 

       เผ็ดรอ้นเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๔. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่อภชิาติ๑ นคิรนถทั์ง้หลาย 

       พงึเป็นผูม้อีภชิาตเิลวแน่ จงึเป็นเหตใุหพ้วกเขาเสวยทกุขเวทนากลา้ 

       เผ็ดรอ้นเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภชิาตนิีม้ ี๒ ประการ คอื 

   ๑. อภชิาตทิีป่รูณะ กัสสปะ บัญญัตไิวม้ ี๖ ประการ คอื 

  ๑.กณัหาภชิาต ิผูท้ ีม่ชีาตดิ า ไดแ้ก ่คนฆา่แพะ คนฆา่สกุร คนฆา่นก พรานเนือ้ ชาวประมง โจร 

     เพชฌฆาต เจา้หนา้ทีเ่รอืนจ าหรอืคนงานชัน้ต ่าและหยาบชา้ 

  ๒.นลีาภชิาต ิผูท้ ีม่ชีาตเิขยีว ไดแ้ก ่พวกภกิษุทีฝั่กใฝ่ในธรรมฝ่ายด า พวกกรรมวาทะตลอดจน 

     พวกกริยิวาทะอืน่ ๆ 

  ๓.โลหติาภชิาต ิผูม้ชีาตแิดง ไดแ้ก ่พวกนคิรนถท์ีใ่ชผ้า้ผนืเดยีว 

  ๔.หลทิทาภชิาต ิผูม้ชีาตเิหลอืง ไดแ้ก ่คฤหัสถผ์ูส้วมใสผ่า้ขาวซึง่เป็นสาวกของพวกอเจลก (นักบวช 

     เปลอืยกาย) 

  ๕.สกุกาภชิาต ิผูม้ชีาตขิาว ไดแ้ก ่นักบวชทีเ่รยีกตัวเองวา่อาชวีกและอาชวีกิา 

  ๖.ปรมสกุกาภชิาต ิผูม้ชีาตขิาวอยา่งยิง่ ไดแ้ก ่เจา้ลัทธชิือ่นันทวัจฉโคตร, สังกจิจโคตร และมักขล ิ

     โคสาล 

   ๒. อภชิาตทิีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวม้ ี๖ ประการ คอื 

  ๑.บคุคลผูม้ชีาตดิ าและประพฤตธิรรมด า ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในตระกลูคนจัณฑาล เป็นตน้ แลว้ยัง 

     ประพฤตทิจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ ครัน้ตายแลว้ยอ่มบังเกดิในอบายภมู ิ

  ๒.บคุคลผูม้ชีาตดิ าแตป่ระพฤตธิรรมขาว ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในตระกลูคนจัณฑาล เป็นตน้ แตเ่ขา 

     ประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ ครัน้ตายแลว้ยอ่มบังเกดิในสคุตภิมู ิ

  ๓.บคุคลผูม้ชีาตดิ าแตบ่รรลนุพิพานซึง่เป็นธรรมไมด่ าไมข่าว ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในตระกลูคนจัณฑาล 

     แตพ่วกเขาออกบวชเป็นบรรพชติ ละนวิรณ์ได ้เจรญิสตปัิฏฐานและโพชฌงคจ์นตรัสรูธ้รรมตาม 

     ความเป็นจรงิ และบรรลนุพิพานในทีส่ดุ 

  ๔.บคุคลผูม้ชีาตขิาวแตป่ระพฤตธิรรมด า ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในขัตตยิตระกลู เป็นตน้ แลว้ประพฤต ิ

     ทจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ ครัน้ตายแลว้ยอ่มบังเกดิในอบายภมู ิ

  ๕.บคุคลผูม้ชีาตขิาวและประพฤตธิรรมขาว ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในขัตตยิตระกลู เป็นตน้ แลว้ประพฤต ิ

     สจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ ครัน้ตายแลว้ยอ่มบังเกดิในสคุตภิมู ิ

  ๖.บคุคลผูม้ชีาตขิาวและบรรลนุพิพานซึง่เป็นธรรมไมด่ าไมข่าว ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่กดิในขัตตยิตระกลู 

     เป็นตน้ แลว้ออกบวชเป็นบรรพชติ ละนวิรณ์ได ้เจรญิสตปัิฏฐานและโพชฌงคจ์นตรัสรูธ้รรม 

     ตามเป็นจรงิและบรรลนุพิพานในทีส่ดุ (ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๓๒๙/๓๒๙, องฺ.ฉกฺก. (แปล) 

     ๒๒/๕๗/๕๔๓-๕๔๗) 

   ในทีน่ีห้มายเอา อภชิาต ิ๖ ทีปู่รณะ กัสสปะ บัญญัตไิว ้(ม.อ.ุอ. ๓/๙/๖, ม.อ.ุฏกีา ๓/๙/๒๕๖) 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๕. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูม้คีวามพยายามเลวทรามในปัจจบุันแน่ 

       จงึเป็นเหตใุหพ้วกเขาเสวยทกุขเวทนากลา้ เผ็ดรอ้นเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

   ๖. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูค้วรถกูต าหน ิถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุ 

       และทกุขเ์พราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น นคิรนถทั์ง้หลายก็ 

       เป็นผูค้วรถกูต าหน ิ

   ๗. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูค้วรถกูต าหน ิถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุ 

       และทกุขเ์พราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร นคิรนถทั์ง้หลาย 

       ก็เป็นผูค้วรถกูต าหน ิ

   ๘. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่เคราะห ์นคิรนถ ์

       ทัง้หลายพงึเป็นผูค้วรถกูต าหน ิถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุข ์

       เพราะเหตแุหง่เคราะห ์นคิรนถทั์ง้หลายก็เป็นผูค้วรถกูต าหน ิ

   ๙. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่อภชิาต ินคิรนถ ์

       ทัง้หลายพงึเป็นผูค้วรถกูต าหน ิถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุข ์

       เพราะเหตแุหง่อภชิาต ินคิรนถทั์ง้หลายก็เป็นผูค้วรถกูต าหน ิ

          ๑๐. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน 

       นคิรนถทั์ง้หลายพงึเป็นผูค้วรถกูต าหน ิถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุ 

       และทกุขเ์พราะเหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน นคิรนถทั์ง้หลาย 

       ก็เป็นผูค้วรถกูต าหน ิ

  นคิรนถทั์ง้หลายเป็นผูม้วีาทะอยา่งนี ้ค ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมา ๑๐ ประการ ของนคิรนถทั์ง้หลายผูม้วีาทะอยา่งนี ้จงึเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีไ่รผ้ล ความเพยีรทีไ่รผ้ล เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  [๑๐] ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไมน่ าตนซึง่ไมม่ทีกุขเ์ขา้ไปรับทกุข ์ไมส่ละสขุทีเ่กดิขึน้ 

โดยธรรม๑ไมเ่ป็นผูห้มกมุน่ในสขุนัน้ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เรานีม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุเริม่ 

บ าเพ็ญความเพยีรอยู ่จงึคลายก าหนัดไดเ้พราะการบ าเพ็ญความเพยีร อนึง่ เรา 

นีม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุมอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลายก าหนัดได’้ 

  ภกิษุนัน้เริม่บ าเพ็ญความเพยีร อยา่งทีภ่กิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุผูเ้ร ิม่บ าเพ็ญ 

ความเพยีรอยู ่จงึคลายก าหนัดไดเ้พราะการบ าเพ็ญความเพยีร ภกิษุนัน้เจรญิ 

อเุบกขาอยา่งทีภ่กิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุมอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลายก าหนัดได ้

  ภกิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นหตนัุน้ เริม่บ าเพ็ญความเพยีรอยู ่จงึคลายก าหนัดได ้

เพราะการบ าเพ็ญความเพยีร ทกุขนั์น้ของภกิษุนัน้ยอ่มเป็นอันสลายไป แมด้ว้ย 

อาการอยา่งนี ้

  ภกิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหตนัุน้ มอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลายก าหนัดได ้

ทกุขนั์น้ของภกิษุนัน้ยอ่มเป็นอันสลายไป แมด้ว้ยอาการอยา่งนี้” 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนชายผูห้ลง 

รัก มจีติผกูพัน มคีวามรักรอ้นแรง มใีจจดจอ่ในหญงิ เขาเห็นหญงินัน้ยนืคยุออด 

ออ้นฉอเลาะอยูก่ับชายอืน่ 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) 

โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) พงึเกดิขึน้แกช่ายนัน้ 

เพราะเห็นหญงิคนโนน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะอยูก่บัชายอืน่บา้งไหม” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “พงึเกดิขึน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุทีเ่กดิข ึน้โดยธรรม หมายถงึความสขุทีเ่กดิจากปัจจัย ๔ คอื (๑) อาหารบณิฑบาต (๒) เครือ่ง 

   นุ่งหม่ (๓) ทีอ่ยูอ่าศัย (๔) ยารักษาโรค ทีเ่กดิขึน้จากสงฆ ์หรอืจากคณะ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๐/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  “เพราะชายคนโนน้หลงรัก มจีติผกูพัน มคีวามรักรอ้นแรง มใีจจดจอ่ใน 

หญงิคนโนน้ ฉะนัน้ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส จงึเกดิขึน้ 

เพราะเห็นหญงินัน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะอยูก่ับชายอืน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ชายนัน้คดิอยา่งนีว้า่ ‘เราหลงรัก มจีติผกูพัน 

มคีวามรักรอ้นแรง มใีจจดจอ่ในหญงิคนโนน้ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาส จงึเกดิขึน้แกเ่รา เพราะเห็นหญงินัน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะอยูก่ับชายอืน่ 

ทางทีด่ ีเราควรเลกิรักหญงิทีเ่ราหลงรักนัน้เสยี’ เขาจงึเลกิรักหญงิทีเ่คยหลงรัก 

นัน้เสยี สมัยตอ่มา บรุษุนัน้เห็นหญงินัน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะอยูก่ับชายอืน่ 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส พงึเกดิขึน้แกช่ายนัน้ 

เพราะเห็นหญงินัน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะอยูก่ับชายอืน่บา้งไหม” 

  “ไมพ่งึเกดิขึน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะชายคนโนน้คลายความรักในหญงิคนโนน้ไดแ้ลว้ ฉะนัน้ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส จงึไมเ่กดิขึน้เพราะเห็นหญงินัน้ยนืคยุออดออ้นฉอเลาะ 

อยูก่ับชายอืน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมน่ าตนซึง่ไมม่ทีกุขเ์ขา้ไปรับทกุข ์

ไมส่ละสขุทีเ่กดิขึน้โดยธรรม ไมเ่ป็นผูห้มกมุน่ในสขุนัน้ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เรานีม้ ี

ทกุขเ์ป็นเหต ุเริม่บ าเพ็ญความเพยีรอยู ่จงึคลายก าหนัดได ้เพราะการบ าเพ็ญ 

ความเพยีร อนึง่ เรานีม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุมอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลาย 

ก าหนัดได’้ 

  ภกิษุนัน้จงึเริม่บ าเพ็ญความเพยีร อยา่งทีภ่กิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุผูเ้ร ิม่บ าเพ็ญ 

ความเพยีรอยู ่จงึคลายก าหนัดไดเ้พราะการบ าเพ็ญความเพยีร ภกิษุนัน้เจรญิ 

อเุบกขาอยา่งทีภ่กิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุมอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลาย 

ก าหนัดได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  ภกิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหตนัุน้ เริม่บ าเพ็ญความเพยีรอยู่ จงึคลายก าหนัดได ้

เพราะการบ าเพ็ญความเพยีร ทกุขนั์น้ของภกิษุนัน้ยอ่มเป็นอันสลายไป แมด้ว้ย 

อาการอยา่งนี ้

  ภกิษุผูม้ทีกุขเ์ป็นเหต ุมอีเุบกขา เจรญิอเุบกขาอยู ่จงึคลายก าหนัดได ้

ทกุขนั์น้ของภกิษุนัน้ยอ่มเป็นอันสลายไป แมด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เมือ่เรา 

อยูต่ามสบาย อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง แตเ่มือ่เราเริม่ตัง้ตนไวใ้น 

ความล าบาก อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ ทางทีด่ ีเราควรเริม่ตัง้ตน 

ไวใ้นความล าบาก’ ภกิษุนัน้จงึเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก เมือ่ภกิษุนัน้เริม่ตัง้ตน 

ไวใ้นความล าบาก อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ สมัยตอ่มา ภกิษุนัน้ 

จงึไมต่อ้งเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบากเพือ่ประโยชนใ์ด ประโยชนนั์น้ของ 

เธอส าเร็จแลว้ เหตนัุน้ สมัยตอ่มา ภกิษุนัน้จงึไมต่อ้งเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา่งศรลนลกูศรกลับไปกลับมาบนขา่ไฟ ๒ อัน ดัดใหต้รง 

จนใชก้ารได ้เพราะเหตทุีล่กูศรอันชา่งศรลนกลับไปกลับมาบนขา่ไฟ ๒ อัน 

ดัดใหต้รงจนใชก้ารไดแ้ลว้ สมัยตอ่มา ชา่งศรนัน้จงึไมล่นลกูศรนัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะชา่งศรนัน้พงึลนลกูศรกลับไปกลับมาบนขา่ไฟ ๒ อัน ดัดใหต้รงจนใช ้

การได ้เพือ่ประโยชนใ์ด ประโยชนนั์น้ของเขาส าเร็จแลว้ เหตนัุน้ สมัยตอ่มา 

ชา่งศรนัน้จงึไมล่นลกูศรกลับไปกลับมาบนขา่ไฟ ๒ อัน ไมต่อ้งดดัใหต้รงจนใชก้ารได ้

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เมือ่เราอยูต่ามสบาย 

อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง แตเ่มือ่เราเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ ทางทีด่ ีเราควรเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

ภกิษุนัน้จงึเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก เมือ่ภกิษุนัน้เริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ เหตนัุน้ สมัยตอ่มา ภกิษุนัน้จงึไมต่อ้ง 

เริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะภกิษุนัน้เริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบากเพือ่ประโยชนใ์ด ประโยชนนั์น้ 

ของเธอส าเร็จแลว้ เหตนัุน้ สมัยตอ่มา ภกิษุนัน้จงึไมต่อ้งเริม่ตัง้ตนไวใ้นความล าบาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ตถาคต๑อบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๒ ไปด ี

รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๓ รูแ้จง้โลกนี ้พรอ้มทัง้ 

 

เชงิอรรถ : 

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

   เพราะเสด็จมาแลว้อย่างนัน้ (๒) เพราะเสด็จไปแลว้อยา่งนัน้ (๓) เพราะเสด็จมาสูลั่กษณะอันแทจ้รงิ (๔) 

   เพราะตรัสรูธ้รรมทีแ่ทต้ามความเป็นจรงิ (๕) เพราะทรงเห็นจรงิ (๖) เพราะตรัสวาจาจรงิ (๗) 

   เพราะทรงท าจรงิ (๘) เพราะทรงครอบง า (ผูท้ีย่ดึถอืลัทธอิืน่ทัง้หมดในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก) (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๒/๕๐) 

๒ ชือ่วา่ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ วชิชา ไดแ้ก ่วชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนี ้วชิชา ๓ คอื (๑) 

   ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตูปปาตญาณ ความรูจุ้ต(ิตาย)และอบัุต(ิเกดิ)ของสัตว ์

   (๓) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ ญาณทีเ่ป็นวปัิสสนา 

   (๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง ๆ (๔) ทพิพโสต หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิญาณ 

   ก าหนดรูจ้ติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์

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

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

   ประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา (๖) 

   มหีริ ิ(๗) มโีอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิั่นคง (๑๑) 

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

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

   ดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน โลกตุตรธรรม ยศ สริ ิความส าเร็จ 

   ประโยชนต์ามตอ้งการและความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) 

   ทรงคลายตัณหาในภพทัง้ ๓ (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) 

   ทรงมสีว่นแหง่ปัจจัย ๔ เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและ 

มนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ ม ี

ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ๑ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

  คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง) ในตระกลูใดตระกลูหนึง่ 

ไดส้ดับธรรมนัน้ เกดิศรัทธาในตถาคต เมือ่มศีรัทธา ยอ่มตระหนักวา่ ‘การอยู ่

ครองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอดั๒ เป็นทางมาแหง่ธลุี๓ การบวชเป็นทางปลอดโปรง่๔ การที ่

ผูค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ า 

ไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเถดิ’ ตอ่มาเขาละทิง้กองโภคสมบตันิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ย 

ใหญ ่โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ 

  [๑๔] ภกิษุนัน้บวชแลว้อยา่งนี ้ถงึความเป็นผูม้สีกิขาและสาชพี๕ของภกิษุ 

ทัง้หลาย คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความงามในเบือ้งตน้ หมายถงึศลี ความงามในทา่มกลาง หมายถงึอรยิมรรค ความงามในทีส่ดุ 

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

๒ การอยูค่รองเรอืนเป็นเร ือ่งอดึอดั เพราะไมม่เีวลาวา่งทีจ่ะท ากศุลกรรมไดอ้ยา่งสะดวก แมเ้รอืนมเีนือ้ที ่

   กวา้งขวางถงึ ๖๐ ศอก มบีรเิวณภายในบา้นตัง้ ๑๐๐ โยชน ์มคีนอยูอ่าศัย ๒ คน คอื สาม ี

   ภรรยา ก็ยังถอืวา่คับแคบ เพราะตอ้งคอยหว่งใยและกังวลตอ่กัน (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๑/๑๖๓, ส .น.ิอ. 

   ๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๑) 

๓ เป็นทางมาแหง่ธุล ีเพราะเป็นทีเ่กดิและเป็นทีต่ัง้แหง่กเิลสอันท าจติใหเ้ศรา้หมอง เชน่ ราคะ เป็นตน้ 

   (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๑/๑๖๓, ส .น.ิอ. ๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๒) 

๔ การบวช ชือ่วา่ปลอดโปรง่ เพราะนักบวชแมจ้ะอยูใ่นเรอืนยอด ปราสาทแกว้ หรอืเทพวมิาน ซึง่มปีระต ู

   หนา้ตา่งปิดมดิชดิ ก็ยังถอืว่าปลอดโปรง่ เพราะนักบวชไมม่คีวามยดึตดิในสิง่ใด ๆ ทัง้ยังมเีวลาวา่งที ่

   จะท ากศุลกรรมไดอ้ย่างสะดวกอกีดว้ย (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๑-๔๒๒) 

๕ สกิขา ในทีน่ีห้มายถงึอธสิลีสกีขาของภกิษุทัง้หลาย สาชพี หมายถงึสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

   บัญญัตสิ าหรับภกิษุผูอ้ยูร่ว่มกัน ผูด้ าเนนิชวีติร่วมกัน มคีวามประพฤตเิสมอกัน (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๒/๑๑๓, 

   องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๒, และดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๕/๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๑. ละ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ 

       มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้คอื รับเอา 

       แตส่ ิง่ของทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตส่ ิง่ของทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคน 

       สะอาดอยู ่

   ๓. ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย์๑ คอื ประพฤตพิรหมจรรย ์

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๒อันเป็นกจิของชาวบา้น 

   ๔. ละ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์

       มถีอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ ไม ่

       ไปบอกฝ่ายโนน้ เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ 

       ไมม่าบอกฝ่ายนี้ เพือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่ 

       เสรมิคนทีป่รองดองกัน ชืน่ชม ยนิด ีเพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน 

       พดูแตถ่อ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๖. ละ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใคร ่พอใจ 

   ๗. ละ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ 

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีี ่

       อา้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกก่าลเวลา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์แปลว่าความประพฤตปิระเสรฐิ ม ี๑๒ ประการ คอื (๑) ทาน การให ้(๒) ไวยาวจัจะ 

   การขวนขวายชว่ยเหลอื (๓) ปญัจสกิขาบท ศลี ๕ (๔) พรหมวหิาร การประพฤตพิรหมวหิาร (๕) 

   ธรรมเทศนา (๖) เมถนุวริตั ิการงดเวน้จากการเสพเมถนุ (๗) สทารสนัโดษ ความยนิดเีฉพาะคูค่รอง 

   ของตน (๘) อโุปสถงัคะ องคอ์โุบสถ (๙) อรยิมรรค ทางอันประเสรฐิ (๑๐) ศาสนาทีร่วมไตรสกิขา 

   (๑๑) อธัยาศยั (๑๒) วริยิะ ความเพยีร แตใ่นทีน่ีห้มายถงึเมถนุวรัิต ิ(ท.ีส.ีอ. ๑/๑๙๐/๑๖๐, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔) 

๒ เมถนุธรรม หมายถงึการรว่มประเวณี การเสพสังวาส กลา่วคอื การเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของ 

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

   ๑/๕๕/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๑และภตูคาม๒ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล๓ 

          ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่ 

       ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้

       ของหอมและเครือ่งประทนิผวิ อันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๔ 

          ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

          ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

          ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

          ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

          ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

          ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

          ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวนไรน่าและทีด่นิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พชืคาม หมายถงึพชืพันธุจ์ าพวกทีถ่กูพรากจากทีแ่ลว้ ยังสามารถงอกขึน้ไดอ้กี (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘, 

   ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๓/๑๑๖) 

๒ ภตูคาม หมายถงึของเขยีว หรอืพชืพันธุอ์ันเกดิอยูก่ับที ่ม ี๕ ชนดิ คอื (๑) พชืทีเ่กดิจากเหงา้ เชน่ 

   กระชาย (๒) พชืทีเ่กดิจากตน้ เชน่ โพธิ ์(๓) พชืทีเ่กดิจากตา เชน่ ออ้ย (๔) พชืทีเ่กดิจากยอด 

   เชน่ ผักช ี(๕) พชืทีเ่กดิจากเมล็ด เชน่ ขา้ว (ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘, ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๓/๑๑๖) 

๓ ฉนัในเวลาวกิาล คอื เวลาทีห่า้มไวเ้ฉพาะแตล่ะเรือ่ง ในทีน่ีห้มายถงึผดิเวลาทีก่ าหนดไว ้คอืตัง้แตห่ลัง 

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

๔ ธญัญาหารดบิ ในทีน่ีห้มายถงึธัญชาต ิ๗ ชนดิ คอื (๑) ขา้วสาล ี(๒) ขา้วเปลอืก (๓) ขา้วเหนยีว (๔) 

   ขา้วละมาน (๕) ขา้วฟ่าง (๖) ลูกเดอืย (๗) หญา้กับแก ้(ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๓/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

         ๒๒. เวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

         ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้ขาย 

         ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่ง 

       ตวงวดั 

         ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

         ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

               การปลน้ และการขูก่รรโชก๑ 

  ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป 

ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีเหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ เธอ 

ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธเ์ชน่นีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันปราศจากโทษในภายใน 

  [๑๕] ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื๒ ไมแ่ยกถอื๓ ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ รวบถอื หมายถงึมองภาพดา้นเดยีว คอืมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญงิหรอืชาย เห็นว่ารปูสวย เสยีง 

   ไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่มเป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ (อภ.ิสงฺ.อ. 

   ๑/๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 

๓ แยกถอื หมายถงึมองภาพ ๒ ดา้น คอืมองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไปดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ เห็นมอื 

   เทา้ วา่สวยหรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ยแลขวาวา่น่ารัก หรอืไมน่่ารัก 

   ถา้เห็นวา่สวยน่ารักก็เกดิอฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) ถา้เห็นวา่ไมส่วยไมน่่ารักก็เกดิอนฏิฐารมณ์ 

   (อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) (อภ.ิสงฺ.อ. ๑/๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวม 

มนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์เธอประกอบ 

ดว้ยอรยิอนิทรยีสงัวรเชน่นีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนดว้ยกเิลสในภายใน 

  ภกิษุนัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน การดืม่ 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

  [๑๖] ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิ- 

สตสิมัปชญัญะแลว้ พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา 

ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จ 

แลว้ น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา(ความเพ่งเล็ง 

อยากไดส้ ิง่ของของเขา) ในโลก มใีจปราศจากอภชิฌา ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา 

ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

มจีติปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะ ช าระจติใหบ้รสิทุธิ ์

จากถนีมทิธะ ละอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและร าคาญใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น 

มจีติสงบภายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา(ความลังเล 

สงสยั) ขา้มพน้วจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่คีวามสงสยัในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ช าระจติ 

ใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา เธอละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมอง 

บั่นทอนก าลังปัญญา 

ปฐมฌาน 

  ภกิษุนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร 

ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

 

ทตุยิฌาน 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

ตตยิฌาน 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’  

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

จตตุถฌาน 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๗] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๒ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื 

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

๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง 

๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอด

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ กเิลสเพยีงดงัเนนิ (อังคณะ) หมายถงึ ราคะ โทสะ โมหะ มลทนิหรอืเปือกตม ในทีบ่างแหง่หมายถงึ 

   พืน้ทีเ่ป็นเนนิตามทีพ่ดูกันวา่ เนนิโพธิ ์เนนิเจดยี ์เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๕๗/๑๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

ววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๑เป็นอันมากบา้ง วา่ ‘ใน 

ภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และม ี

อายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้แลว้ ไดไ้ปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่ 

อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุ ิ

จากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี’้ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะ 

ท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่นไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๒ แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็น 

ชอบและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะ 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัวฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเสือ่ม คอืชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังพนิาศ ววิฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเจรญิ 

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

๒ ชือ่วา่ อบาย เพราะปราศจากความงอกงาม คอืไมม่คีวามเจรญิหรอืความสขุ ชือ่วา่ ทคุต ิเพราะเป็น 

   คตคิอืเป็นทีตั่ง้แหง่ความทกุข ์ชือ่วา่ วนิบิาต เพราะเป็นสถานทีต่กไปของหมูส่ัตวท์ีท่ าความชัว่ ชือ่วา่ นรก 

   เพราะปราศจากความยนิดเีหตเุป็นทีไ่มม่คีวามสบายใจ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๓/๓๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

  [๑๙] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ๑ นี้อาสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๒ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๓ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‘๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพยายามทีม่ผีล ความเพยีรทีม่ผีล เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตมวีาทะอยา่งนี ้ค ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมา ๑๐ ประการ ของตถาคตผูม้วีาทะอยา่งนี ้จงึเป็นเหตใุหไ้ดรั้บการสรรเสรญิ 

  [๒๐] ภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น 

       ตถาคตพงึเป็นผูท้ ากรรมดไีวใ้นชาตกิอ่นแน่ จงึเป็นเหตใุหต้ถาคต 

       เสวยสขุเวทนาอันไมม่อีาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสวะ หมายถงึกเิลสทีห่มักหมมหรอืดองอยูใ่นสันดาน ไหลซมึซาบไปยอ้มจติเมือ่ประสบอารมณ์ตา่ง ๆ 

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

   อาสวะคอืทฏิฐ ิ(๔) อวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๖-๕๘๗) แตใ่น 

   พระสตูรทา่นจัดอาสวะเป็น ๓ โดยสงเคราะหท์ฏิฐาสวะเขา้ในภวาสวะ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔/๖๘) 

๒ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้บรบิรูณ์แลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะ 

   ตอ้งท าเพือ่ตนเอง แต่ยังมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นีไ้ด ้ชือ่วา่อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓, 

   ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/๑๓๘) 

๓ กจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตเุกดิแหง่ทกุข ์

   การท าใหแ้จง้ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๘๔/๒๐๓, 

   ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/๑๓๘) 

๔ ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมดสิน้ 

   แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพุทธศาสนาถอืวา่ การบรรลอุรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/ 

   ๒๐๓, ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/๑๓๘), ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๑๙๘/๓๐๖-๓๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑. เทวทหสตูร 

   ๒. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร 

       ตถาคตพงึเป็นผูถ้กูพระอศิวรชัน้สงูเนรมติมาแน่ จงึเป็นเหตใุห ้

       ตถาคตเสวยสขุเวทนาอันไมม่อีาสวะเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

   ๓. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่เคราะห ์ตถาคตพงึเป็น 

       ผูม้เีคราะหก์รรมดแีน่ จงึเป็นเหตใุหต้ถาคตเสวยสขุเวทนาอันไมม่ ี

       อาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี ้

   ๔. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่อภชิาต ิตถาคตพงึเป็น 

       ผูม้อีภชิาตดิแีน่ จงึเป็นเหตใุหต้ถาคตเสวยสขุเวทนาอันไมม่อีาสวะ 

       เห็นปานนีใ้นบัดนี ้

   ๕. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน 

       ตถาคตพงึเป็นผูม้คีวามพยายามดใีนปัจจบุันแน่ จงึเป็นเหตใุห ้

       ตถาคตเสวยสขุเวทนาอันไมม่อีาสวะเห็นปานนีใ้นบัดนี้ 

   ๖. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น 

       ตถาคตพงึเป็นผูน่้าสรรเสรญิ ถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุข ์

       เพราะเหตแุหง่กรรมทีท่ าไวใ้นชาตกิอ่น ตถาคตก็เป็นผูน่้าสรรเสรญิ 

   ๗. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร 

       ตถาคตพงึเป็นผูน่้าสรรเสรญิ ถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุข ์

       เพราะเหตแุหง่การเนรมติของพระอศิวร ตถาคตก็เป็นผูน่้าสรรเสรญิ 

   ๘. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่เคราะห ์ตถาคตพงึเป็น 

       ผูน่้าสรรเสรญิ ถา้หมูส่ัตวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ 

       เคราะห ์ตถาคตก็เป็นผูน่้าสรรเสรญิ 

   ๙. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่อภชิาต ิตถาคตพงึเป็น 

       ผูน่้าสรรเสรญิ ถา้หมูส่ัตวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ 

       อภชิาต ิตถาคตก็เป็นผูน่้าสรรเสรญิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

          ๑๐. ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทกุขเ์พราะเหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน 

       ตถาคตพงึเป็นผูน่้าสรรเสรญิ ถา้หมูส่ตัวไ์มไ่ดเ้สวยสขุและทกุขเ์พราะ 

       เหตแุหง่ความพยายามในปัจจบุัน ตถาคตก็เป็นผูน่้าสรรเสรญิ๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตมวีาทะอยา่งนี ้ค ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมา ๑๐ ประการ ของตถาคตผูม้วีาทะอยา่งนี ้จงึเป็นเหตใุหไ้ดรั้บการสรรเสรญิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

เทวทหสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปญัจตัตยสูตร 

วา่ดว้ยความเห็นผดิ ๕ ประการ ๓ หมวด 

วาทะเกีย่วกบัขนัธส์ว่นอนาคต 

  [๒๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ก าหนดขันธ(์สรรพสิง่)สว่นอนาคต 

มคีวามเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศวาทะ 

แสดงทฏิฐติา่ง ๆ คอื 

  สมณพราหมณ์พวกหนึง่ประกาศอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาทีม่สีญัญา ยั่งยนืหลังจาก 

ตายแลว้‘๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๒-๑๔ ในเลม่นี้ 

๒ ทฏิฐนิีเ้รยีกวา่ สญัญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้ อัตตามสีัญญา) ม ี๑๖ ลัทธ ิดเูทยีบ 

   ท.ีส.ี (แปล) ๙/๗๕-๗๖/๓๐-๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  สมณพราหมณ์พวกหนึง่ประกาศอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาทีไ่มม่สีญัญา ยั่งยนืหลัง 

จากตายแลว้‘๑ 

  สมณพราหมณ์พวกหนึง่ประกาศอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่ ี

สญัญาก็มใิช ่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้‘๒ 

  สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไมเ่กดิขึน้ 

ของสตัวท์ีม่อียู่๓ 

  สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตนิพิพานในปัจจบุัน๔ 

  รวมความวา่สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตอิัตตาทีม่อียูว่า่ยั่งยนืหลังจากตาย 

แลว้บา้ง บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไมเ่กดิขึน้ของสตัวท์ีม่อียูบ่า้ง 

บัญญัตนิพิพานในปัจจบุันบา้ง 

  วาทะแสดงทฏิฐเิหลา่นี ้ขยายเป็น ๕ ประการแลว้ ยอ่เป็น ๓ ประการ ยอ่เป็น 

๓ ประการแลว้ ขยายเป็น ๕ ประการ ดังนีแ้ล นีเ้ป็นอทุเทสของวาทะแสดงทฏิฐ ิ

๕ ประการ ๓ หมวด 

สญัญวีาทะ หมวดละ ๘ 

  [๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ในสญัญวีาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มรีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา ไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐนิีเ้รยีกวา่ อสญัญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้ อัตตาไมม่สีัญญา) ม ี๘ ลัทธ ิดเูทยีบ ท.ีส.ี 

   (แปล) ๙/๗๘-๗๙/๓๒-๓๓ 

๒ ทฏิฐนิีเ้รยีกวา่ เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้ อัตตามสีัญญาก็มใิช ่ไมม่สีัญญา 

   ก็มใิช)่ ม ี๘ ลัทธ ิดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๘๑-๘๒/๓๓-๓๔ 

๓ ทฏิฐนิีเ้รยีกวา่ อจุเฉทวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้ อัตตาขาดสญู) ม ี๗ ลัทธ ิดเูทยีบ 

   ท.ีส.ี (แปล) ๙/๘๔-๙๑/๓๔-๓๖ 

๔ ทฏิฐนิีเ้รยีกวา่ ทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่มสีภาพบางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจุบัน) ม ี๕ ลัทธ ิ

   ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๙๓-๙๘/๓๗-๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา ทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

       แลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มรีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

   ๕. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาอยา่งเดยีวกันวา่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

   ๖. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาตา่งกันวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ 

       บา้ง 

   ๗. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาเล็กนอ้ยวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

       แลว้บา้ง 

   ๘. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาหาประมาณมไิดว้า่ยั่งยนืหลัง 

       จากตายแลว้บา้ง 

  แตม่สีมณพราหมณ์พวกหนึง่ กลา่วยนืยันวญิญาณกสณิของอัตตาทีม่สีญัญา 

เหลา่นี ้ซ ึง่ลว่งไปแลว้น่ันวา่ หาประมาณมไิด ้ไมห่วั่นไหว 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ี

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ 

คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มรีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา ไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา ทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

       แลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มรีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

   ๕. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาอยา่งเดยีวกันวา่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

   ๖. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาตา่งกันวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

       แลว้บา้ง 

   ๗. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาเล็กนอ้ยวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

       แลว้บา้ง 

   ๘. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญา มสีญัญาหาประมาณมไิดว้า่ยั่งยนืหลัง 

       จากตายแลว้บา้ง 

  สว่นสญัญาทีบ่รสิทุธิย์อดเยีย่ม เขากลา่ววา่ ‘ล ้าเลศิ’ ไมม่สีญัญาอืน่ยิง่กวา่ 

สญัญาเหลา่นี ้ทัง้ทีเ่ป็นสัญญาในรปู ทัง้ทีเ่ป็นสญัญาในอรปู ทัง้ทีเ่ป็นสญัญา 

อยา่งเดยีวกัน ทัง้ทีเ่ป็นสญัญาตา่งกัน สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยัน 

อากญิจัญญายตนะหาประมาณมไิด ้ไมห่วัน่ไหววา่ ‘ไมม่อีะไร’ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

อสญัญวีาทะ หมวดละ ๔ 

  [๒๓] ภกิษุทัง้หลาย ในอสญัญวีาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่ 

หนึง่บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา มรีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา ไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา ทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา มรีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลัง 

       จากตายแลว้บา้ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ในอสญัญวีาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ผูม้อีสญัญวีาทะพวก 

หนึง่คัดคา้นสมณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ 

เหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสญัญาเป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร ความไมม่สีญัญานีแ้ล 

สงบ ประณีต 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ี

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจาก 

ตายแลว้ คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา มรีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา ไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา ทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปูวา่ยั่งยนืหลังจาก 

       ตายแลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญา มรีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลัง 

       จากตายแลว้บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ด ้๑ทีส่มณะหรอืพราหมณ์คนใดคนหนึง่จะพงึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบัญญัตกิารมาหรอืการไป การจตุหิรอืการเกดิ ความเจรญิ 

ความงอกงาม หรอืความไพบลูย ์เวน้รปู เวน้เวทนา เวน้สญัญา เวน้สงัขาร 

เวน้วญิญาณ’ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

   ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

 

เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ หมวดละ ๔ 

  [๒๔] ภกิษุทัง้หลาย ในเนวสญัญนีาสญัญวีาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ 

เหลา่ใดเหลา่หนึง่บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจาก 

ตายแลว้ คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิชซ่ ึง่มรีปูวา่ยั่งยนื 

       หลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิชซ่ ึง่ไมม่รีปูวา่ยั่งยนื 

       หลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่ทัง้ทีม่รีปูและไมม่ ี

       รปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่มรีปูก็มใิช ่ไมม่ ี

       รปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

  ในเนวสญัญนีาสญัญวีาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ผูม้เีนวสญัญนีาสญัญวีาทะ 

พวกหนึง่คัดคา้นสมณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตาย 

แลว้เหลา่นัน้ คัดคา้นแมส้มณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาวา่ 

ยั่งยนืหลังจากตายแลว้เหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสญัญาเป็นดจุโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร ความไมม่สีญัญาเป็น 

ความหลง ความมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิชน่ีแ้ล สงบ ประณีต 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ี

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่บัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญา 

ก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ คอื 

   ๑. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาก็มใิช ่มสีญัญาก็มใิชซ่ ึง่มรีปูวา่ยั่งยนื 

       หลังจากตายแลว้บา้ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

   ๒. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาก็มใิช ่มสีญัญาก็มใิชซ่ ึง่ไมม่รีปูวา่ยั่งยนื 

       หลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๓. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาก็มใิช ่มสีญัญาก็มใิช ่ทัง้ทีม่รีปูและไมม่ ี

       รปูวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

   ๔. บัญญัตอิัตตาทีไ่มม่สีญัญาก็มใิช ่มสีญัญาก็มใิช ่มรีปูก็มใิช ่ไมม่ ี

       รปูก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่บัญญัตกิารเขา้ถงึอายตนะ๑ 

นี ้ดว้ยเหตเุพยีงสิง่ทีพ่งึรูแ้จง้๒โดยไดเ้ห็นไดย้นิและไดท้ราบสงัขาร๓ การบัญญัต ิ

ของสมณะหรอืพราหมณ์เชน่นี ้เขากลา่ววา่เป็นความพนิาศของการเขา้ถงึอายตนะนี ้

ความจรงิอายตนะนี ้บัณฑติไมก่ลา่ววา่พงึบรรลดุว้ยการมสีงัขาร แตท่า่นกลา่ววา่ 

อายตนะนีพ้งึบรรลดุว้ยการมสีงัขารทีเ่หลอื๔ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

อจุเฉทวาทะ 

  [๒๕] ภกิษุทัง้หลาย ในอจุเฉทวาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่ 

หนึง่บัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไมเ่กดิขึน้ของสตัวท์ีม่อียู ่

  ในอจุเฉทวาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ผูม้อีจุเฉทวาทะพวกหนึง่คัดคา้น 

สมณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิัตตาทีม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้เหลา่นัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อายตนะ ในทีน่ีห้มายถงึเนวสัญญานาสัญญายตนะ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔/๑๓) 

๒ ส ิง่ทีพ่งึรูแ้จง้ ในทีน่ีห้มายถงึสัญญาทีรู่แ้จง้ไดท้างทวาร ๕ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๒๔/๑๓) 

๓ สงัขาร ในทีน่ีห้มายถงึสังขารทีห่ยาบ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔/๑๓) 

๔ สงัขารทีเ่หลอื หมายถงึสังขารทีล่ะเอยีดกวา่สังขารทีก่ลา่วมาขา้งตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔/๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

คัดคา้นแมส้มณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิตัตาทีไ่มม่สีญัญาวา่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้ 

เหลา่นัน้ คัดคา้นแมส้มณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตอิตัตาทีม่สีญัญาก็มใิช ่ไมม่ ี

สญัญาก็มใิชว่า่ยั่งยนืหลังจากตายแลว้เหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นีแ้มทั้ง้หมด ยอ่มถอืการเวยีนวา่ยในชาตหินา้ 

กลา่วยนืยันความหวงัอยา่งเดยีววา่ ‘เราละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นเชน่นี ้เราละโลกนี ้

ไปแลว้ จักเป็นเชน่นี’้ 

  พอ่คา้ไปคา้ขายยอ่มมคีวามหวงัอยา่งนี้วา่ ‘เราจักมกี าไรจากการคา้เทา่นี้ 

เพราะการคา้ขายเทีย่วนี้ เราจักไดก้ าไรเทา่นี’้ ฉันใด สมณพราหมณ์เหลา่นีก็้ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เห็นจะหวงัก าไรกลับคนืเหมอืนพอ่คา้วา่ ‘เราละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นเชน่นี ้

เราละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นเชน่นี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ี

  สมณพราหมณ์พวกทีบ่ัญญัตคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไมเ่กดิขึน้ของ 

สตัวท์ีม่อียู ่เป็นผูก้ลัวสกักายะ๑ รังเกยีจสกักายะ วนเวยีนไปตามสกักายะอยูน่ั่นเอง 

  เปรยีบเหมอืนสนัุขทีเ่ขาใชโ้ซล่า่มผกูไวท้ีเ่สาหรอืทีห่ลักอยา่งมั่นคง ยอ่มวิง่วน 

เสาหรอืหลักน่ันเอง ฉันใด สมณพราหมณ์เหลา่นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูก้ลัว 

สกักายะ รังเกยีจสกักายะ วนเวยีนไปตามสกักายะอยูน่ั่นเอง 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายะ แปลวา่ กายของตน มคีวามหมายหลายนัย คอื หมายถงึขันธ ์๕ มรีปูขันธเ์ป็นตน้ ซึง่มอียู ่

   โดยสภาวะ (ข.ุม.อ. ๑๓/๑๖๓) หมายถงึอปุาทานขันธ ์๕ (ท.ีปา.อ. ๓/๓๐๕/๑๘๖, องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๓/๓๓๓, ม.ม.ูฏกีา ๑/๖/๑๑๒, ม.อ.ุฏกีา ๓/๒๕/๒๗๐) หมายถงึเตภมูกิธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๒๕/๑๔, 

   องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๔/๑๐๕, ๖๑/๑๔๗, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๕๔/๒๕๔ (อภ.ิส . (แปล) ๓๔/๑๒๒๕/๓๑๐, 

   ๑๕๕๕/๓๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  [๒๖] ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ก าหนดขนัธส์ว่น 

อนาคต มคีวามเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ปรารภขนัธส์ว่นอนาคต ประกาศ 

วาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ หลายประการ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดประกาศ 

วาทะแสดงทฏิฐติา่ง ๆ ๕ ประการนีเ้ทา่นัน้ หรอืประกาศสว่นใดสว่นหนึง่ของวาทะ 

แสดงทฏิฐติา่ง ๆ ๕ ประการนี้ 

วาทะแสดงทฏิฐเิก ีย่วกบัขนัธส์ว่นอดตี ๑๖ 

  [๒๗] ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ก าหนดขนัธส์ว่นอดตี ม ี

ความเห็นคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ปรารภขนัธส์ว่นอดตี ประกาศวาทะแสดงทฏิฐ ิ

ตา่ง ๆ คอื 

   ๑. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ‘๑ 

   ๒. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกไมเ่ทีย่ง 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๓. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมทัีง้ 

       เทีย่งและไมเ่ทีย่ง นีเ้ท่านัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๔. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลก 

       เทีย่งก็มใิช ่ไมเ่ทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๕. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมทีีส่ดุ 

       นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๖. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกไมม่ ี

       ทีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๗. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนี้วา่ ‘อัตตาและโลกมทัีง้ 

       ทีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๙๕/๒๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

   ๘. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนี้วา่ ‘อัตตาและโลกม ี

       ทีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๙. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       สญัญาอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๐. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       สญัญาตา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๑. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       สญัญาเล็กนอ้ย นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๒. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       สญัญาหาประมาณมไิด ้นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๓. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมสีขุ 

       อยา่งเดยีว นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๔. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       ทกุขอ์ยา่งเดยีว นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๕. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกมทัีง้ 

       สขุและทกุข ์นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

         ๑๖. สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วยนืยันอยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกม ี

       ทกุขก็์มใิช ่มสีขุก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย ในวาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ซึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกเทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีญ่าณเฉพาะตน๑อันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ซึง่เป็นธรรมอืน่จาก 

ความเชือ่ อืน่จากความชอบใจ อืน่จากการฟังตามกันมา อืน่จากการตรกึตาม 

อาการ อืน่จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไว ้จักมแีกส่มณพราหมณ์เหลา่นัน้ได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณเฉพาะตน หมายถงึความรูป้ระจักษ์หรอืความรูแ้จง้เฉพาะตน ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาญาณ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๒๘/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมม่ญีาณเฉพาะตนอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ยอ่มยดึถอืเพยีงสว่นแหง่ความรูเ้ทา่นัน้ในเรือ่งนัน้ แมส้ว่นแหง่ความรูนั้น้ 

บัณฑติกลา่ววา่เป็นอปุาทาน๑ของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๒๙] ภกิษุทัง้หลาย ในวาทะเหลา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ซ ึง่ 

มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตาและโลกไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกทัง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

       ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกเทีย่งก็มใิช ่ไมเ่ทีย่งก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ 

   ... ‘อัตตาและโลกมทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกทัง้มทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

       ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมทีีส่ดุก็มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่ง 

       อืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมสีญัญาอยา่งเดยีวกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

       ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทาน แปลว่าความยดึมั่นถอืมั่น ม ี๔ ประการ คอื (๑) กามปุาทาน ความยดึมั่นในกาม 

   (๒) ทฏิฐปุาทาน ความยดึมั่นในทฏิฐ ิหรอืหลักค าสอนตา่ง ๆ (๓) สลีพัพตปุาทาน ความยดึมั่นในศลีวัตร 

   (๔) อตัตวาทปุาทาน ความยดึมั่นในวาทะวา่ตัวตน (ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ส .น.ิ (แปล) 

   ๑๖/๒/๕, ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๗๔/๑๐๒, อภ.ิส . (แปล) ๓๔/๑๒๑๙-๑๒๒๓/๓๐๘-๓๐๙,๑๕๕๓/๓๗๖, 

   อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๘/๕๘๘-๕๘๙) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึ ทฏิฐปุาทาน เพราะความเห็นเชน่นีจั้ดเป็น 

   มจิฉาญาณทัสสนะ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๘/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

   ... ‘อัตตาและโลกมสีญัญาตา่งกัน นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมสีญัญาเล็กนอ้ย นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมสีญัญาหาประมาณมไิด ้นี้เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไม ่

       จรงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมสีขุอยา่งเดยีว นีเ้ท่านัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมทีกุขอ์ยา่งเดยีว นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

   ... ‘อัตตาและโลกมทัีง้สขุและทกุข ์นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ ฯลฯ 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ซ ึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตา 

และโลกมทีกุขก็์มใิช ่มสีขุก็มใิช ่นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ เป็นไปไมไ่ดท้ี ่

ญาณเฉพาะตนอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ซึง่เป็นธรรมอืน่จากความเชือ่ อืน่จากความชอบใจ 

อืน่จากการฟังตามกันมา อืน่จากการตรกึตามอาการ อืน่จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎ ี

ทีพ่นิจิไว ้จักมแีกส่มณพราหมณ์เหลา่นัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมม่ญีาณเฉพาะตนอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ยอ่มยดึถอืเพยีงสว่นแหง่ความรูเ้ทา่นัน้ในเรือ่งนัน้ แมส้ว่นแหง่ความรูนั้น้บัณฑติ 

กลา่ววา่เป็นอปุาทานของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

วาทะของพระพทุธองค ์

  [๓๐] ภกิษุทัง้หลาย เพราะกามสงัโยชน์๑ตัง้อยูไ่มไ่ดโ้ดยประการทัง้ปวง 

เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตาม 

ขนัธส์ว่นอนาคตได ้สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนีจ้งึเขา้ถงึปีตอิันเกดิจากวเิวกอยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามสงัโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึความทะยานอยากในกามคณุ ๕ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีน่่าใคร)่ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

ดว้ยส าคัญวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ถงึปีตอิันเกดิจากวเิวกอยูน่ีแ้ล สงบ ประณีต’ ปีตอินั 

เกดิจากวเิวกนัน้ของเธอยอ่มดับไป เพราะปีตอิันเกดิจากวเิวกดับไป โทมนัสจงึ 

เกดิขึน้ เพราะโทมนัสดับไป ปีตอิันเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ 

  เงาละทีใ่ดไป แดดก็แผไ่ปถงึทีนั่น้ แดดละทีใ่ดไป เงาก็ปกคลมุไปถงึทีนั่น้ 

แมฉั้นใด เพราะปีตอิันเกดิจากวเิวกดับไป โทมนัสจงึเกดิขึน้ เพราะโทมนัสดับไป 

ปีตอิันเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ีเพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ด ้

โดยประการทัง้ปวง เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละ 

คนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคตได ้สมณะหรอืพราหมณ์นีจ้งึเขา้ถงึปีตอิัน 

เกดิจากวเิวกอยู ่ดว้ยส าคญัวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ถงึปีตอินัเกดิจากวเิวกอยูน่ีแ้ล สงบ 

ประณีต’ ปีตอิันเกดิจากวเิวกนัน้ของเธอยอ่มดับไป เพราะปีตอิันเกดิจากวเิวกดับไป 

โทมนัสจงึเกดิขึน้ เพราะโทมนัสดับไป ปีตอิันเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๑] ภกิษุทัง้หลาย เพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ดโ้ดยประการทัง้ปวง 

เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตาม 

ขนัธส์ว่นอนาคต เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวกได ้สมณะหรอืพราหมณ์บางคน 

ในโลกนีจ้งึเขา้ถงึสขุอันปราศจากอามสิอยู ่ดว้ยส าคัญวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ถงึสขุอัน 

ปราศจากอามสิอยูน่ีแ้ล สงบ ประณีต’ สขุอันปราศจากอามสินัน้ของเธอยอ่มดบัไป 

เพราะสขุอันปราศจากอามสิดับไป ปีตอิันเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ เพราะปีตอินัเกดิ 

จากวเิวกดับไป สขุอันปราศจากอามสิจงึเกดิขึน้ 

  เงาละทีใ่ดไป แดดก็แผไ่ปถงึทีนั่น้ แดดละทีใ่ดไป เงาก็ปกคลมุไปถงึทีนั่น้ 

แมฉั้นใด เพราะสขุอันปราศจากอามสิดับไป ปีตอิันเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ เพราะ 

ปีตอิันเกดิจากวเิวกดับไป สขุอันปราศจากอามสิจงึเกดิขึน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ีเพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ด ้

โดยประการทัง้ปวง เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละ 

คนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวกได ้สมณะ 

หรอืพราหมณ์นีจ้งึเขา้ถงึสขุอันปราศจากอามสิอยู ่ดว้ยส าคัญวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ 

ถงึสขุอันปราศจากอามสิอยูน่ีแ้ล สงบ ประณีต’ สขุอันปราศจากอามสินัน้ของเธอ 

ยอ่มดับไป เพราะสขุอันปราศจากอามสิดับไป ปีตอินัเกดิจากวเิวกจงึเกดิขึน้ 

เพราะปีตอิันเกดิจากวเิวกดับไป สขุอันปราศจากอามสิจงึเกดิขึน้ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ ‘ความดับนีม้อียู’่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๒] ภกิษุทัง้หลาย เพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ดโ้ดยประการทัง้ปวง 

เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตาม 

ขนัธส์ว่นอนาคต เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวก เพราะกา้วลว่งสขุอันปราศ 

จากอามสิได ้สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้จงึเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนาอยู่ 

ดว้ยส าคัญวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนาอยูน่ีแ้ล สงบ ประณีต’ อทกุขม- 

สขุเวทนานัน้ของเธอยอ่มดับไป เพราะอทกุขมสขุเวทนาดับไป สขุอันปราศจาก 

อามสิจงึเกดิขึน้ เพราะสขุอันปราศจากอามสิดับไป อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิขึน้ 

  เงาละทีใ่ดไป แดดก็แผไ่ปถงึทีนั่น้ แดดละทีใ่ดไป เงาก็ปกคลมุไปถงึทีนั่น้ 

แมฉั้นใด เพราะอทกุขมสขุเวทนาดับไป สขุอันปราศจากอามสิจงึเกดิขึน้ เพราะ 

สขุอันปราศจากอามสิดับไป อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิขึน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ีเพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ด ้

โดยประการทัง้ปวง เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละ 

คนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคตได ้เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวก เพราะ 

กา้วลว่งสขุอันปราศจากอามสิได ้สมณะหรอืพราหมณ์นีจ้งึเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนา 

อยู ่ดว้ยส าคัญวา่ ‘การทีเ่ราเขา้ถงึอทกุขมสขุเวทนาอยูน่ีแ้ล สงบ ประณีต’ อทกุขม- 

สขุเวทนานัน้ของเธอยอ่มดับไป เพราะอทกุขมสขุเวทนาดับไป สขุอันปราศจาก 

อามสิจงึเกดิขึน้ เพราะสขุอันปราศจากอามสิดับไป อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิขึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๒. ปัญจัตตยสตูร 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ 'ความดับนีม้อียู'่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๓] ภกิษุทัง้หลาย เพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ดโ้ดยประการทัง้ปวง 

เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตาม 

ขนัธส์ว่นอนาคต เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวก เพราะกา้วลว่งสขุอันปราศจากอามสิ 

เพราะกา้วลว่งอทกุขมสขุเวทนาได ้สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้จงึ 

พจิารณาเห็นวา่ 'เราเป็นผูส้งบระงับ เป็นผูด้ับ เป็นผูไ้มม่อีปุาทาน' 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตรูท้ฏิฐนิีนั้น้เป็นอยา่งด ีเพราะกามสงัโยชนต์ัง้อยูไ่มไ่ด ้

โดยประการทัง้ปวง เพราะสละคนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี และเพราะสละ 

คนืทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต เพราะกา้วลว่งปีตอิันเกดิจากวเิวก เพราะ 

กา้วลว่งสขุอันปราศจากอามสิ เพราะกา้วลว่งอทกุขมสขุเวทนาได ้สมณะหรอื 

พราหมณ์นี ้จงึพจิารณาเห็นวา่ 'เราเป็นผูส้งบระงับ เป็นผูด้ับ เป็นผูไ้มม่อีปุาทาน' 

นีแ้ล ทา่นผูน้ีย้อ่มกลา่วยนืยันปฏปิทาทีเ่อือ้อ านวยใหถ้งึนพิพานอยา่งเดยีวโดยแท ้

แตส่มณะหรอืพราหมณ์นี ้เมือ่ยังถอืมั่นทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอดตี ก็ชือ่วา่ 

ยังถอืมั่นอยู ่เมือ่ถอืมั่นทฏิฐอิันคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต ก็ชือ่วา่ยังถอืมั่น 

อยู ่เมือ่ถอืมั่นกามสงัโยชน ์ก็ชือ่วา่ยังถอืมั่นอยู ่เมือ่ถอืมั่นปีตอิันเกดิจากวเิวก 

ก็ชือ่วา่ยังถอืมั่นอยู ่เมือ่ถอืมั่นสขุอันปราศจากอามสิ ก็ชือ่วา่ยังถอืมั่นอยู ่หรอื 

เมือ่ถอืมั่นอทกุขมสขุเวทนา ก็ชือ่วา่ยังถอืมั่นอยู ่แมข้อ้ทีท่า่นผูน้ีพ้จิารณาเห็นวา่ 

'เราเป็นผูส้งบระงับ เป็นผูด้ับ เป็นผูไ้มม่อีปุาทาน' นัน้ บัณฑติเรยีกวา่อปุาทาน 

ของสมณพราหมณ์นี้ 

  สิง่นีนั้น้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่ จงึชือ่วา่หยาบ และความดับของสิง่ทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ก็มอียู ่ตถาคตรูว้า่ 'ความดับนีม้อียู'่ เห็นอบุายเป็นเครือ่งสลัดสิง่ทีถ่กู 

ปัจจัยปรงุแตง่นัน้ จงึลว่งพน้สิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่นัน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็สนัตวิรบท(บทอันประเสรฐิสงบ) ไมม่บีทอืน่ยิง่กวา่ ทีต่ถาคต 

รูแ้ลว้นี ้คอื ความรูเ้หตเุกดิ เหตดุับ คณุ โทษ และอบุายเป็นเครือ่งสลัดออก 

จากผัสสายตนะ ๖๑ ตามความเป็นจรงิ แลว้จงึหลดุพน้ไดเ้พราะไมถ่อืมั่น 

สนัตวิรบททีต่ถาคตรูแ้ลว้นีนั้น้ คอื ความรูเ้หตเุกดิ เหตดุับ คณุ โทษ และ 

อบุายเป็นเครือ่งสลัดออกจากผัสสายตนะ ๖ ตามความเป็นจรงิ แลว้จงึหลดุพน้ได ้

เพราะไมถ่อืมั่น‘๒ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ปญัจตัตยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กนิตสิตูร 

วา่ดว้ยภกิษุคดิอยา่งไรในพระพทุธเจา้ 

  [๓๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าชฏั อันเป็นสถานทีบ่วงสรวง 

พลกีรรม เขตกรงุกสุนิารา ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผสัสายตนะ ๖ หมายถงึความประจวบกันแหง่อายตนะภายใน กับอายตนะภายนอกม ี๖ คอื 

   (๑) จกัขสุมัผสั ความกระทบทางตา (๒) โสตสมัผสั ความกระทบกันทางห ู(๓) ฆานสมัผสั 

   ความกระทบกันทางจมกู (๔) ชวิหาสมัผสั ความกระทบกันทางลิน้ (๕) กายสมัผสั ความ 

   กระทบกันทางกาย (๖) มโนสมัผสั ความกระทบกันทางใจ (ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๓๒๓/๒๑๕, ม.ม.ู (แปล) 

   ๑๒/๙๘/๙๓, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒/๖, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๓/๖๓) 

๒ หลดุพน้ไดเ้พราะไมถ่อืม ัน่ แปลจากค าวา่ อนุปาทาวโิมกข ์โดยปกตหิมายถงึนพิพาน แตใ่นทีน่ี้ 

   หมายถงึอรหัตตผลสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๓๓/๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายมคีวามคดิอยา่งไรในเราบา้งหรอืวา่ ‘พระสมณ 

โคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่จวีร พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่บณิฑบาต 

พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่เสนาสนะ หรอืพระสมณโคดมแสดงธรรม 

เพราะเหตแุหง่ภพนอ้ยและภพใหญ ่ดว้ยอาการอยา่งนี้” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายไมม่ ี

ความคดิในพระผูม้พีระภาค อยา่งนีเ้ลยวา่ ‘พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหต ุ

แหง่จวีร พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่บณิฑบาต พระสมณโคดม 

แสดงธรรมเพราะเหตแุหง่เสนาสนะ หรอืพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่ 

ภพนอ้ยและภพใหญ ่ดว้ยอาการอยา่งนี้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่เธอทัง้หลายไมม่คีวามคดิในเราอยา่งนี้เลยวา่ ‘พระ 

สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่จวีร พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่ 

บณิฑบาต พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตแุหง่เสนาสนะ หรอืพระสมณโคดม 

แสดงธรรมเพราะเหตแุหง่ภพนอ้ยและภพใหญ ่ดว้ยอาการอยา่งนี้’ ถา้เชน่นัน้ 

เธอทัง้หลายมคีวามคดิอยา่งไรในเราเลา่” 

  “ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามคดิในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาค 

ทรงมคีวามเอ็นด ูแสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู อาศัยความอนุเคราะหจ์งึทรงแสดงธรรม’ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่เธอทัง้หลายมคีวามคดิอยา่งนีใ้นเราวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคทรงมคีวามเอ็นด ูแสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู อาศัยความอนุเคราะหจ์งึทรง 

แสดงธรรม’ 

  [๓๕] ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ ธรรมเหลา่ใดทีเ่ราแสดงแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลายในทีน่ีด้ว้ยความรูย้ ิง่ คอื สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เธอทัง้หมดพงึเป็นผู ้

สามัคคกีัน รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน ตัง้ใจศกึษาในธรรมเหลา่นัน้ แตเ่มือ่เธอ 

ทัง้หลายสามัคคกีัน รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน ศกึษาอยู ่จะพงึมภีกิษุ ๒ พวก 

ทีม่วีาทะตา่งกันในอภธิรรม๑บา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภธิรรม ในทีน่ีห้มายถงึโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๕/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

  ถา้เธอทัง้หลายมคีวามคดิในโพธปัิกขยิธรรม(ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแหง่ธรรม 

เครือ่งตรัสรู)้ เหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นเหลา่นีม้คีวามขดัแยง้กันโดยอรรถและม ี

ความขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ‘๑ เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดาภกิษุเหลา่นัน้วา่ ภกิษุ 

รปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘ทา่นทัง้หลายมคีวามขดัแยง้กันโดยอรรถและมคีวามขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ขอ 

ทา่นทัง้หลายจงทราบความขดัแยง้กันนีนั้น้วา่ ‘เป็นความขดัแยง้กันโดยอรรถและ 

เป็นความขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกันเลย’ ตอ่จาก 

นัน้เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดาภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันเหลา่อืน่วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผู ้

ทีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

มคีวามขดัแยง้กันโดยอรรถและมคีวามขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายจง 

ทราบความขดัแยง้กันนีนั้น้วา่ ‘เป็นความขดัแยง้กันโดยอรรถและเป็นความขดัแยง้ 

กันโดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกันเลย’ 

  เธอทัง้หลายพงึจ าขอ้ทีภ่กิษุเหลา่นัน้ยดึถอืผดิโดยความยดึถอืผดิ ครัน้จ าไดแ้ลว้ 

พงึกลา่วธรรมวนัิย ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๖] ถา้เธอทัง้หลายมคีวามคดิในโพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่น 

เหลา่นีม้คีวามขดัแยง้กันโดยอรรถ ลงกันไดโ้ดยพยญัชนะ’ เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจ 

บรรดาภกิษุเหลา่นัน้วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุ 

รปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นทัง้หลายมคีวามขดัแยง้กันโดยอรรถ ลงกันไดโ้ดย 

พยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายจงทราบความขดัแยง้กันและความลงกันนีนั้น้วา่ ‘เป็น 

ความขดัแยง้กันโดยอรรถ ลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ ทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกัน 

เลย’ ตอ่จากนัน้เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดาภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันเหลา่อืน่วา่ ภกิษุ 

รปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดโ้ดยงา่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขดัแยง้กนัโดยอรรถ หมายถงึกลา่วใหค้วามหมายของค าตา่งกัน เชน่ สตปัิฏฐานหมายถงึกาย สตปัิฏฐาน 

   หมายถงึเวทนา ขดัแยง้กนัโดยพยญัชนะ หมายถงึกลา่วค าศัพทต์า่งกัน เชน่ สตปิฏฺฐาน  สตปิฏฺฐาโน 

   สตปิฏฺฐานา (ม.อ.ุอ. ๓/๓๕/๑๙,๓๗/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

‘ทา่นทัง้หลายมคีวามขดัแยง้กันโดยอรรถ ลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลาย 

จงทราบความขดัแยง้กันและความลงกันนีนั้น้วา่ ‘เป็นความขดัแยง้กันโดยอรรถ 

ลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกันเลย’ 

  เธอทัง้หลายพงึจ าขอ้ทีภ่กิษุเหลา่นัน้ยดึถอืผดิโดยความยดึถอืผดิ พงึจ าขอ้ที ่

ภกิษุเหลา่นัน้ยดึถอืถกูโดยความยดึถอืถกู ครัน้จ าไดแ้ลว้ พงึกลา่วธรรมวนัิย 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  [๓๗] ถา้เธอทัง้หลายมคีวามคดิในโพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่น 

เหลา่นีล้งกันไดโ้ดยอรรถ มคีวามขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ’ เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจ 

บรรดาภกิษุเหลา่นัน้วา่ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษูรปู 

นัน้แลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ท่านทัง้หลายลงกันไดโ้ดยอรรถ มคีวามขดัแยง้กันโดย 

พยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายจงทราบความขดัแยง้กันนีนั้น้วา่ ‘ลงกันไดโ้ดยอรรถ 

มคีวามขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ก็เรือ่งพยัญชนะนีเ้ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย ทา่นทัง้หลาย 

อยา่ถงึกับววิาทกันในเรือ่งเล็กนอ้ยเลย’ ตอ่จากนัน้เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดา 

ภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันเหลา่อืน่วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไป 

หาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ลงกันไดโ้ดยอรรถ มคีวาม 

ขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายจงทราบความลงกันและความขดัแยง้กันนี้ 

นัน้วา่ ‘ลงกันโดยอรรถ มคีวามขดัแยง้กันโดยพยัญชนะ ก็เรือ่งพยัญชนะนีเ้ป็น 

เรือ่งเล็กนอ้ย ขอทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกันในเรือ่งเล็กนอ้ยเลย’ 

  เธอทัง้หลายพงึจ าขอ้ทีภ่กิษุเหลา่นัน้ยดึถอืถกูโดยความยดึถอืถกู พงึจ าขอ้ที ่

ภกิษุเหลา่นัน้ยดึถอืผดิโดยความยดึถอืผดิ ครัน้จ าไดแ้ลว้ พงึกลา่วธรรมวนัิย 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  [๓๘] ถา้เธอทัง้หลายมคีวามคดิในโพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่น 

เหลา่นีล้งกันไดโ้ดยอรรถและลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ’ เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดา 

ภกิษุเหลา่นัน้วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลายลงกันไดโ้ดยอรรถและลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ ขอ 

ทา่นทัง้หลายจงทราบความลงกันนีนั้น้วา่ ‘ลงกันโดยอรรถและลงกันโดยพยญัชนะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

ขอทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกบัววิาทกันเลย' ตอ่จากนัน้เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดา 

ภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันเหลา่อืน่วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดโ้ดยงา่ยกวา่ ควร 

เขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 'ทา่นทัง้หลายลงกันไดโ้ดยอรรถและลงกัน 

ไดโ้ดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายจงทราบความลงกันนีนั้น้วา่ 'ลงกันโดยอรรถและ 

ลงกันไดโ้ดยพยัญชนะ ขอทา่นทัง้หลายอยา่ถงึกับววิาทกันเลย' 

  เธอทัง้หลายพงึจ าขอ้ทีภ่กิษุเหลา่นัน้ยดึถอืถกูโดยความยดึถอืถกู ครัน้จ าไดแ้ลว้ 

พงึกลา่วธรรมวนัิย ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๙] ภกิษุทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอทัง้หลายสามัคคกีนั รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน 

ศกึษา๑อยู ่ภกิษุรปูใดรปูหนึง่พงึตอ้งอาบัต ิลว่งละเมดิบัญญัต ิเธอทัง้หลายไม ่

ควรกลา่วหาภกิษุรปูนัน้ดว้ยขอ้กลา่วหาในเรือ่งนัน้ พงึใครค่รวญบคุคลกอ่นวา่ 

'ความไมล่ าบากจักมแีกเ่รา และความไมข่ดัใจจักมแีกบ่คุคลอืน่ เพราะบคุคลอืน่ 

เป็นผูไ้มโ่กรธ ไมผ่กูโกรธ ไมด่ือ้รัน้ สละคนืไดง้า่ย และเราสามารถจะใหเ้ขาออก 

จากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้' ถา้เธอทัง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนี ้ก็ควรกลา่วหา 

  อนึง่ ถา้เธอทัง้หลายมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ 'ความไมล่ าบากจักมแีกเ่รา และ 

ความขดัใจจักมแีกบ่คุคลอืน่ เพราะบคุคลอืน่เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธ ดือ้รัน้ สละ 

คนืไดง้า่ย และเราสามารถจะใหเ้ขาออกจากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลได ้ก็เรือ่ง 

ความขดัใจของบคุคลอืน่นีเ้ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย สว่นเรือ่งทีเ่ราสามารถจะใหเ้ขาออก 

จากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลนัน้ เป็นเรือ่งใหญก่วา่' ถา้เธอทัง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนี ้ก็ควรกลา่วหา 

  อนึง่ ถา้เธอทัง้หลายมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ 'ความล าบากจักมแีกเ่รา และ 

ความไมข่ดัใจจักมแีกบ่คุคลอืน่ เพราะบคุคลอืน่เป็นผูไ้มโ่กรธ ไมผ่กูโกรธ ดือ้รัน้ 

สละคนืไดย้าก และเราสามารถจะใหเ้ขาออกจากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลได ้ก็ 

เรือ่งความล าบากของเรานีเ้ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย สว่นเรือ่งทีเ่ราสามารถจะใหเ้ขาออก 

จากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลไดนั้น้ เป็นเรือ่งใหญก่วา่' ถา้เธอทัง้หลายมคีวาม 

เห็นอยา่งนี ้ก็ควรกลา่วหา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๒/๖๕๕/๗๓๖-๗๓๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

  อนึง่ ถา้เธอทัง้หลายมคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘ความล าบากจักมแีกเ่ราดว้ย 

ความขดัใจจักมแีกบ่คุคลอืน่ดว้ย เพราะบคุคลอืน่เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธ ดือ้รัน้ 

สละคนืไดย้าก และเราสามารถจะใหเ้ขาออกจากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลได ้ก็ 

เรือ่งความล าบากของเราและความขดัใจของบคุคลอืน่นีเ้ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย สว่นเรือ่ง 

ทีเ่ราสามารถจะใหเ้ขาออกจากอกศุลแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลไดนั้น้ เป็นเรือ่งใหญก่วา่’ 

ถา้เธอทัง้หลายมคีวามเห็นอยา่งนี ้ก็ควรกลา่วหา 

  ภกิษุทัง้หลาย แตถ่า้เธอทัง้หลายมคีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ความล าบากจักม ี

แกเ่ราดว้ย ความขดัใจจักมแีกบ่คุคลอืน่ดว้ย เพราะบคุคลอืน่เป็นผูม้ักโกรธ 

ผกูโกรธ ดือ้รัน้ สละคนืไดย้าก และเราก็ไมส่ามารถจะใหเ้ขาออกจากอกศุลแลว้ 

ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลได’้ เธอทัง้หลายก็อยา่พงึดหูมิน่ความวางเฉยในบคุคลเชน่นี ้

  [๔๐] ภกิษุทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอทัง้หลายสามัคคกีนั รว่มใจกัน ไม่ 

ววิาทกัน ศกึษาอยู ่พงึเกดิการพดูยแุหยก่ัน มคีวามเห็นแตกแยกกัน ผกูใจเจ็บ 

ไมเ่ชือ่ถอืกัน ไมย่นิดตีอ่กนัได ้เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดาภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกัน 

ในทีนั่น้วา่ ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พระสมณะเมือ่ทรงทราบเรือ่งทีเ่ราสามัคคกีัน รว่ม 

ใจกัน ไมว่วิาทกัน ศกึษาอยู ่พงึเกดิการพดูยแุหยก่นั มคีวามเห็นแตกแยกกัน 

ผกูใจเจ็บ ไมเ่ชือ่ถอืกัน ไมย่นิดตีอ่กันนัน้ จะทรงต าหนไิหม’ 

  ภกิษุเมือ่จะชีแ้จงโดยชอบ พงึชีแ้จงอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พระสมณะเมือ่ 

ทรงทราบเรือ่งทีเ่ราทัง้หลายสามัคคกีัน รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน ศกึษาอยู ่

พงึเกดิการพดูยแุหยก่ัน มคีวามเห็นแตกแยกกัน ผกูใจเจ็บ ไมเ่ชือ่ถอืกัน ไม ่

ยนิดตีอ่กันนัน้ จะทรงต าหนไิด’้ ก็ภกิษุอืน่พงึถามเธอวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย ภกิษุไม ่

ละธรรม๑นีแ้ลว้ จะพงึท านพิพานใหแ้จง้ไดห้รอื’ ภกิษุเมือ่จะชีแ้จงโดยชอบ พงึ 

ชีแ้จงอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ภกิษุไมล่ะธรรมนีแ้ลว้ พงึท านพิพานใหแ้จง้ไมไ่ด’้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึ ธรรมเป็นเหตทุะเลาะและบาดหมางกัน (ม.อ.ุอ. ๓/๔๐/๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๓. กนิตสิตูร 

  ตอ่จากนัน้ เธอทัง้หลายพงึเขา้ใจบรรดาภกิษุผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันเหลา่อืน่วา่ 

ภกิษุรปูใดเป็นผูท้ีต่ักเตอืนไดง้า่ยกวา่ ควรเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย พระสมณะเมือ่ทรงทราบเรือ่งทีเ่ราทัง้หลายสามัคคกีัน รว่มใจกัน 

ไมว่วิาทกัน ศกึษาอยู ่พงึเกดิการพดูยแุหยก่ัน มคีวามเห็นแตกแยกกัน ผกูใจเจ็บ 

ไมเ่ชือ่ถอืกัน ไมย่นิดตีอ่กนันัน้ จะทรงต าหนไิหม’ ภกิษุเมือ่จะชีแ้จงโดยชอบ พงึ 

ชีแ้จงอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พระสมณะเมือ่ทรงทราบเรือ่งทีเ่ราทัง้หลาย 

สามัคคกีัน รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน ศกึษาอยู ่พงึเกดิการพดูยแุหยก่ัน มคีวาม 

เห็นแตกแยกกัน ผกูใจเจ็บ ไมเ่ชือ่ถอืกัน ไมย่นิดตีอ่กันนัน้ จะทรงต าหนไิด’้ ก็ 

ภกิษุอืน่จะพงึถามเธอวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย ภกิษุไมล่ะธรรมนีแ้ลว้ จะพงึท านพิพาน 

ใหแ้จง้ไดห้รอื’ ภกิษุเมือ่จะชีแ้จงโดยชอบ พงึชีแ้จงอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

ภกิษุไมล่ะธรรมนีแ้ลว้ พงึท านพิพานใหแ้จง้ไมไ่ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุเหลา่อืน่พงึถามภกิษุนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

ภกิษุเหลา่นีข้องเราทัง้หลายอันทา่นใหอ้อกจากอกศุล ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลแลว้หรอื’ 

ภกิษุเมือ่จะชีแ้จงโดยชอบ พงึชีแ้จงอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ในเรือ่งนีก้ระผม 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรม๑แก ่

กระผม กระผมฟังธรรมของพระองคแ์ลว้ไดบ้อกแกภ่กิษุเหลา่นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ฟัง 

ธรรมนัน้แลว้ ออกจากอกศุล ด ารงอยูใ่นกศุลไดแ้ลว้’ ภกิษุเมือ่ชีแ้จงอยา่งนี้ 

ชือ่วา่ไมย่กตน ไมข่ม่บคุคลอืน่ และชือ่วา่ชีแ้จงอยา่งสมเหตสุมผล ไมม่เีลยทีค่ า 

กลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

กนิตสิตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสาราณียธรรม คอื ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึกัน ดรูายละเอยีดขอ้ ๕๔ 

   (สามคามสตูร) หนา้ ๕๙-๖๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

 

๔. สามคามสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในหมูบ่า้นสามคาม 

  [๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นสามคาม แควน้สกักะ 

สมัยนัน้แล นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมไมน่าน ทีก่รงุปาวา เพราะการถงึ 

แกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ นคิรนถทั์ง้หลายไดแ้ตกกันเป็น ๒ ฝ่าย ตา่ง 

บาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยูว่า่ 

  “ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจักรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ด ้

อยา่งไร ทา่นปฏบิัตผิดิ แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน ์แตค่ าพดูของ 

ทา่นไมม่ปีระโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่นทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง 

ทา่นกลับพดูเสยีกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิค าพดูของทา่น 

ไดแ้ลว้ ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถก็จงหาทางแกค้ าพดูหรอืเปลือ้ง 

ตนใหพ้น้ผดิเถดิ”๑ 

  นคิรนถเ์หลา่นัน้ทะเลาะกนัแลว้ เห็นจะมแีตก่ารฆา่กันอยา่งเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะ 

ลกุลามไปในหมูศ่ษิยข์องนคิรนถ ์นาฏบตุร แมพ้วกสาวกของนคิรนถ ์นาฏบตุรผู ้

เป็นคฤหัสถ ์นุ่งขาวหม่ขาว ก็เป็นผูเ้บือ่หน่าย คลายความรัก รูส้กึทอ้ถอยใน 

หมูศ่ษิยข์องนคิรนถ ์นาฏบตุร ทัง้นี ้เพราะธรรมวนัิยทีน่คิรนถ ์นาฏบตุรกลา่วไว ้

ไมด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีไมเ่ป็นเครือ่งน าออกจากทกุข ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบระงับ 

เป็นธรรมวนัิยทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านัก 

ถกูท าลายเสยีแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย 

  [๔๒] ครัง้นัน้ พระจนุทสมณุทเทส๒จ าพรรษาอยูใ่นกรงุปาวาไดเ้ขา้ไปหา 

ทา่นพระอานนทถ์งึหมูบ่า้นสามคาม กราบแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระอานนทว์า่

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๘/๗, ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๑๖๔-๑๖๕/๑๒๕-๑๒๖ 

๒ พระจนุทสมณุทเทสรปูนีเ้ป็นภกิษุชาวเมอืงราชคฤห ์บดิาของทา่นชือ่วังคันตพราหมณ์ เป็นหัวหนา้ 

   หมูบ่า้นนาลกะ (บางแหง่เรยีกนาลันทะ) มารดาชือ่สารพีราหมณี ทา่นมพีีน่อ้งรว่มสายโลหติอกี ๖ คน คอื 

   (๑) พระสารบีตุรเถระผูเ้ป็นพระอัครสาวกเบือ้งขวา (๒) พระวังคันตอปุเสนเถระ (๓) พระขทยิเรวตเถระ 

   (๔) พระจาลาเถร ี(๕) พระอปุจาลาเถร ี(๖) พระสสีปุจาลาเถร ี(ม.อ.ุอ. ๓/๔๒/๒๓, ข.ุเถร.อ. 

   ๑/๑๗๙/๑๖๘, ข.ุเถร.อ. ๒/๓๗๕/๒๒๔, ข.ุเถร.ีอ. ๔๖๐/๒๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  “ทา่นผูเ้จรญิ นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะการ 

ถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ นคิรนถทั์ง้หลายไดแ้ตกกันเป็น ๒ ฝ่าย ฯลฯ 

เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านักถกูท าลายเสยีแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่อาศัย” 

  เมือ่พระจนุทสมณุทเทสกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ท่านพระอานนทไ์ดก้ลา่ววา่ “คณุ 

จนุทะ เรือ่งนีม้เีคา้พอจะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้มาเถดิคณุจนุทะ เราทัง้สอง 

จักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ แลว้กราบทลูเรือ่งนีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค” 

  พระจนุทสมณุทเทสรับค าทา่นพระอานนทแ์ลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทแ์ละพระจนุทสมณุทเทสเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระ 

อานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระจนุทสมณุทเทสนีก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นคิรนถ ์

นาฏบตุรไดถ้งึแกก่รรมไมน่านทีก่รงุปาวา เพราะการถงึแกก่รรมของนคิรนถ ์

นาฏบตุรนัน้ นคิรนถทั์ง้หลายไดแ้ตกกันเป็น ๒ ฝ่าย ตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะ 

ววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยูว่า่ ‘ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี ้แตผ่มรู ้

ท่ัวถงึ ฯลฯ เป็นธรรมวนัิยทีม่ทีีพ่ านักถกูท าลายเสยีแลว้ เป็นธรรมวนัิยทีไ่มม่ทีี ่

พึง่อาศัย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคค์ดิอยา่งนีว้า่ ‘สมัยเมือ่พระผูม้พีระภาค 

เสด็จลว่งลับไป ความววิาทอยา่ไดเ้กดิขึน้ในสงฆเ์ลย เพราะความววิาทนัน้ เป็นไป 

เพือ่ไมใ่ชเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์ก ่

คนหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  [๔๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

คอื ธรรมทัง้หลาย คอื สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ 

พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีเ่ราแสดงแลว้แกเ่ธอทัง้หลายดว้ย 

ความรูย้ ิง่ เธอเห็นภกิษุของเราแม ้๒ รปู มวีาทะตา่งกันในธรรมเหลา่นีบ้า้งไหม” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมทัง้หลาย คอื 

สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้แกข่า้พระองคทั์ง้หลายดว้ย 

ความรูย้ ิง่ ขา้พระองคย์ังไมเ่ห็นภกิษุแม ้๒ รปูมวีาทะตา่งกันในธรรมเหลา่นีเ้ลย 

แตม่บีคุคลทัง้หลายผูอ้าศยัพระผูม้พีระภาคอยู ่เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป 

พงึกอ่การววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์ในเพราะอาชวีะอันเครง่ครัด๑หรอืปาตโิมกขอ์ัน 

เครง่ครัด๒การววิาทนัน้พงึเป็นไปเพือ่ไมใ่ชเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่น 

หมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์การววิาททีเ่กดิเพราะอาชวีะอันเครง่ครัด หรอืปาตโิมกขอ์ัน 

เครง่ครัดนัน้เป็นเรือ่งเล็กนอ้ย ความจรงิ การววิาทใดเมือ่เกดิในสงฆพ์งึเกดิเพราะ 

มรรคหรอืปฏปิทา๓ การววิาทนัน้พงึเป็นไปเพือ่ไมใ่ชเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาชวีะอนัเครง่ครดั หรอืเรยีกวา่ อาชวีการณสกิขาบท หมายถงึสกิขาบททีท่รงบัญญัตเิพราะเหตแุห่ง 

   อาชวีะ ม ี๖ ขอ้ คอื 

  (๑) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุถกูความปรารถนาลามกครอบง าพดูอวดอตุตรมินุสสธรรม ตอ้ง 

        อาบัตปิาราชกิ 

  (๒) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุถงึความเป็นผูช้กัสือ่ ตอ้งอาบัตสิังฆาทเิสส 

  (๓) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุกลา่วว่า ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้เป็นพระอรหันต ์

        เมือ่ผูฟั้งเขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิุลลัจจัย 

  (๔) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุขอโภชนะอันประณีตเพือ่ประโยชนต์นมาฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  (๕) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุณีขอโภชนะอันประณีตเพือ่ประโยชนต์นมาฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  (๖) เพราะเหตแุหง่อาชวีะ ภกิษุไมอ่าพาธขอแกงหรอืขา้วสกุเพือ่ประโยชนต์นมาฉัน ตอ้งอาบัต ิ

        ปาจติตยี ์(ว.ิป. (แปล) ๘/๒๘๗/๓๘๖, ม.อ.ุอ. ๓/๔๓/๒๕) 

๒ ปาตโิมกขอ์นัเครง่ครดั หรอืเรยีกวา่ อธปิาตโิมกข ์แบง่ออกเป็น ๒ สว่น คอื (๑) ภกิขปุาตโิมกขก์ับ 

   ภกิขนุปีาตโิมกข ์(๒) สกิขาบททัง้หลายทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว ้เวน้อาชวีการณสกิขาบท ๖ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๔๓/๒๕, กงฺขา.อ. หนา้ ๑๐๖) 

๓ โยคบีุคคลทัง้หลายครัน้บรรลอุรยิมรรคแลว้ยอ่มไม่ววิาทกันเพราะเรือ่งอรยิมรรคอกี ในทีน่ีพ้ระพทุธองค ์

   ตรัสหมายเอาความววิาทกันเพราะขอ้วัตรปฏบัิตแิละปฏปิทาอันเป็นสว่นเบือ้งตน้เทา่นัน้ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๔๓/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์ก ่

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

มลูเหตแุหง่การววิาท 

  [๔๔] อานนท ์มลูเหตแุหง่การววิาท ๖ ประการนี ้

  มลูเหตแุหง่การววิาท ๖ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ักโกรธ มคีวามผกูโกรธ ภกิษุใดเป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้

       ภกิษุนัน้ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงแมใ้นพระศาสดา ไม่ 

       มคีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงแมใ้นพระธรรม ไมม่คีวามเคารพ 

       ไมม่คีวามย าเกรงแมใ้นพระสงฆอ์ยู ่และไมท่ าสกิขา๑ใหบ้รบิรูณ์ 

       อานนท ์ภกิษุใดไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงในพระศาสดา 

       ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ์และไมท่ าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ 

       ภกิษุนัน้ยอ่มกอ่การววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ไมใ่ช ่

       เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

       ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย ถา้เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นมลูเหตแุหง่การ 

       ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลายพงึพยายามเพือ่ละ 

       มลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็นบาปภายในหรอืภายนอกนัน้ ถา้เธอ 

       ทัง้หลายไมพ่จิารณาเห็นมลูเหตแุหง่การววิาทเชน่นีภ้ายในหรอื 

       ภายนอก เธอทัง้หลายพงึปฏบิัตเิพือ่ใหม้ลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็น 

       บาปนัน้ไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป การละมลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ 

       ยอ่มมไีด ้และมลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่มไมย่ดืเยือ้ 

       ตอ่ไป ดว้ยอาการอยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขา หมายถงึขอ้ปฏบัิตสิ าหรับฝึกอบรมม ี๓ ประการ คอื (๑) อธสิลีสกิขา (การศกึษาอบรมใน 

   เรือ่งศลี) (๒) อธจิติตสกิขา (การศกึษาอบรมในเรือ่งจติ) (๓) อธปัิญญาสกิขา (การศกึษาอบรมใน 

   เรือ่งปัญญา) (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๓/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  [๔๕]  ๒. เป็นผูล้บหลู ่เป็นผูต้เีสมอ... 

   ๓. เป็นผูร้ษิยา มคีวามตระหนี.่.. 

   ๔. เป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา... 

   ๕. เป็นผูม้คีวามปรารถนาชัว่ เป็นมจิฉาทฏิฐ.ิ.. 

   ๖. เป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก 

       อานนท ์ภกิษุใดเป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ สละสิง่ที ่

       ตนยดึมั่นไดย้าก ภกิษุนัน้ยอ่มไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวาม 

       ย าเกรงแมใ้นพระศาสดา ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงแม ้

       ในพระธรรม ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามย าเกรงแมใ้นพระสงฆอ์ยู่ 

       และไมท่ าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ อานนท ์ภกิษุใดไมม่คีวามเคารพ ไม ่

       มคีวามย าเกรงในพระศาสดา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ ์และ 

       ไมท่ าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ภกิษุนัน้ยอ่มกอ่การววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์

       ซึง่เป็นไปเพือ่ไมใ่ชเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก 

       เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์ก ่

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย อานนท ์ถา้เธอทัง้หลายพจิารณาเห็น 

       มลูเหตแุหง่การววิาทเชน่นีทั้ง้ภายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลาย 

       พงึพยายามเพือ่ละมลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลทัง้ภายใน 

       หรอืภายนอกนัน้ ถา้เธอทัง้หลายไมพ่จิารณาเห็นมลูเหตแุหง่การ 

       ววิาทเชน่นีทั้ง้ภายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลายพงึปฏบิัตเิพือ่ให ้

       มลูเหตแุหง่การววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป การละมลู 

       เหตแุหง่การววิาท ทีเ่ป็นบาปนัน้แลยอ่มมไีด ้และมลูเหตแุหง่การ 

       ววิาท ทีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่มไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  อานนท ์มลูเหตแุหง่การววิาทม ี๖ ประการนีแ้ล๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  อธกิรณ์และวธิรีะงับอธกิรณ์ 

  [๔๖] อานนท ์อธกิรณ์๑ ๔ ประการนี ้

  อธกิรณ์ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ววิาทาธกิรณ์   ๒. อนุวาทาธกิรณ์ 

   ๓. อาปัตตาธกิรณ์   ๔. กจิจาธกิรณ์ 

  อธกิรณ์ม ี๔ ประการนีแ้ล 

  อธกิรณสมถะ ๗ ประการนี ้คอื 

   ๑. สมัมขุาวนัิย   ๒. สตวินัิย 

   ๓. อมฬูหวนัิย    ๔. ปฏญิญาตกรณะ 

   ๕. เยภยุยสกิา   ๖. ตัสสปาปิยสกิา 

   ๗. ตณิวตัถารกะ 

  อันสงฆพ์งึให ้เพือ่สงบระงับอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ 

  [๔๗] สมัมขุาวนิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนีย้อ่มววิาทกันวา่ ‘นี่เป็นธรรมบา้ง นีไ่มเ่ป็น 

ธรรมบา้ง นีเ่ป็นวนัิยบา้ง นี่ไมเ่ป็นวนัิยบา้ง’ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมด พงึ 

พรอ้มเพรยีงกันประชมุ ครัน้ประชมุแลว้ พงึพจิารณาธรรมเนต ิครัน้พจิารณา 

แลว้ พงึใหอ้ธกิรณ์นัน้ระงับโดยอาการทีเ่รือ่งในธรรมเนตนัิน้ลงกันได ้

  อานนท ์สมัมขุาวนัิย เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรมวนัิยนี้ 

ยอ่มมไีดด้ว้ยสมัมขุาวนัิยอยา่งนี ้

  [๔๘] เยภยุยสกิา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุเหลา่นัน้ไมอ่าจระงับอธกิรณ์นัน้ในอาวาสนัน้ได ้จงึพากันไปยังอาวาส 

ทีม่ภีกิษุมากกวา่ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดพงึพรอ้มเพรยีงกันประชมุในอาวาสนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธกิรณ ์หมายถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้แลว้ซึง่สงฆต์อ้งด าเนนิการตามพระวนัิยเพือ่ความสงบดว้ยสมถะ(วธิรีะงับ) 

   ทัง้ ๗ ประการ อยา่งใดอย่างหนึง่ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๖/๒๘, กงฺขา.อ. หนา้ ๓๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

ครัน้ประชมุแลว้ พงึพจิารณาธรรมเนต ิครัน้พจิารณาแลว้ พงึใหอ้ธกิรณ์นัน้ระงับ 

โดยอาการทีเ่รือ่งในธรรมเนตนัิน้ลงกันได ้

  อานนท ์เยภยุยสกิา เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรมวนัิยนี้ 

ยอ่มมไีดด้ว้ยเยภยุยสกิาอยา่งนี้ 

  [๔๙] สตวินิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มกลา่วหาภกิษุดว้ยอาบัตหินักเห็นปานนี้ 

คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิวา่ ‘ทา่นผูม้อีายรุะลกึไดห้รอืวา่ ‘ทา่นตอ้ง 

อาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยวา่ ‘ขา้พเจา้ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื 

ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ เมือ่เป็นเชน่นี ้สงฆพ์งึใหส้ตวินัิยแกภ่กิษุนัน้ 

  อานนท ์สตวินัิย เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรมวนัิยนี้ 

ยอ่มมไีดด้ว้ยสตวินัิยอยา่งนี้ 

  [๕๐] อมฬูหวนิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มกลา่วหาภกิษุดว้ยอาบัตหินักเห็นปานนี้ 

คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิวา่ ‘ทา่นผูม้อีายรุะลกึไดห้รอืวา่ ‘ทา่นตอ้ง 

อาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยวา่ ขา้พเจา้ 

ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ ภกิษุผูเ้ป็นโจทก ์

นัน้พงึปลอบโยนเธอผูก้ลา่วแกต้ัววา่ ‘เอาเถอะ ทา่นจงตรองดใูหด้ ีถา้ทา่นระลกึ 

ไดว้า่ ทา่นตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้เป็นบา้ ใจฟุ้งซา่นแลว้ 

ขา้พเจา้ระลกึถงึกรรมอันไมส่มควรแกส่มณะเป็นอันมากทีข่า้พเจา้ผูเ้ป็นบา้ได ้

ประพฤตลิว่งละเมดิ ไดพ้ดูพลา่มไปแลว้นัน้ไมไ่ดเ้ลย ขา้พเจา้ลมืสต ิไดท้ ากรรมนี ้

แลว้’ เมือ่เป็นเชน่นี ้สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนัิยแกภ่กิษุนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  อานนท ์อมฬูหวนัิย เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรมวนัิยนี้ 

ยอ่มมไีดด้ว้ยอมฬูหวนัิยอยา่งนี้ 

  [๕๑] ปฏญิญาตกรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีถ้กูกลา่วหาก็ตาม ไมถ่กูกลา่วหาก็ตาม ยอ่มระลกึ 

เปิดเผย ท าอาบัตนัิน้ใหช้ดัเจนได ้ภกิษุนัน้จงึเขา้ไปหาภกิษุผูแ้กก่วา่ หม่จวีรเฉวยีงบา่ 

กราบเทา้ น่ังกระโหยง่ ประคองอัญชลแีลว้ กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้ตอ้งอาบัตชิือ่นีแ้ลว้ ขอแสดงคนือาบัตนัิน้’ ภกิษุผูแ้กก่วา่นัน้กลา่ววา่ 

‘ทา่นเห็นหรอื’ เธอกลา่ววา่ ‘ขอรับ ขา้พเจา้เห็น’ ภกิษุผูแ้กก่วา่นัน้จงึกลา่ววา่ 

‘ทา่นพงึส ารวมตอ่ไป’ เธอกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้จักส ารวม’ 

  อานนท ์ปฏญิญาตกรณะ เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรม 

วนัิยนี ้ยอ่มมไีดด้ว้ยปฏญิญาตกรณะอยา่งนี้ 

  [๕๒] ตสัสปาปิยสกิา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มกลา่วหาภกิษุดว้ยอาบัตหินักเห็นปานนี้ 

คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิวา่ ‘ทา่นระลกึไดห้รอืวา่ ‘ทา่นตอ้งอาบัต ิ

หนักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ 

  ภกิษุนัน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ท่านทัง้หลาย ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ 

  ภกิษุผูก้ลา่วหานัน้พงึปลอบโยนเธอผูก้ลา่วแกต้ัววา่ ‘เอาเถอะ ทา่นจงตรอง 

ดใูหด้ ีถา้ทา่นระลกึไดว้า่ ‘ทา่นตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกล ้

เคยีงปาราชกิ’ 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ แตข่า้พเจา้ระลกึ 

ไดว้า่ ‘ขา้พเจา้ตอ้งอาบัตเิพยีงเล็กนอ้ยเห็นปานนี้’ ภกิษุผูก้ลา่วหานัน้ปลอบโยนเธอ 

ผูก้ลา่วแกต้ัววา่ ‘เอาเถอะ ทา่นจงตรองดใูหด้ ีถา้ท่านระลกึไดว้า่ ‘ทา่นตอ้งอาบัต ิ

หนักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ความจรงิขา้พเจา้ตอ้งอาบัตเิพยีงเล็ก 

นอ้ยนี ้แมไ้มถ่กูใครถามยังรับสารภาพ ท าไมตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื 

ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ ถกูถามแลว้จักไมรั่บสารภาพเลา่’ 

  ภกิษุผูก้ลา่วหานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ก็ทา่นตอ้งอาบัตเิพยีงเล็กนอ้ยนี ้ยังไม ่

ถกูถามจงึไมรั่บสารภาพ ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีง 

ปาราชกิ ไมถ่กูถามแลว้ จักรับสารภาพท าไม เอาเถอะ ทา่นจงตรองดใูหด้ ีถา้ 

ทา่นระลกึไดว้า่ ‘ทา่นตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีง 

ปาราชกิ’ 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้ก าลังระลกึไดว้า่ ‘ขา้พเจา้ 

ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิแลว้’ ค าทีว่า่ 

ขา้พเจา้ระลกึถงึอาบัตนัิน้ไมไ่ดว้า่ ‘ขา้พเจา้ตอ้งอาบัตหินักเห็นปานนี ้คอื ปาราชกิ 

หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ’ นี ้ขา้พเจา้พดูเลน่พดูพลัง้ไป’ 

  อานนท ์ตัสสปาปิยสกิา เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรมวนัิยนี้ 

ยอ่มมไีดด้ว้ยตัสสปาปิยสกิาอยา่งนี ้

  [๕๓] ตณิวตัถารกวนิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กรรมอันไมส่มควรแกส่มณะเป็นอันมากทีภ่กิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี้ 

ผูเ้กดิการบาดหมาง เกดิการทะเลาะ ถงึการววิาทกันอยู ่ไดป้ระพฤตลิว่งละเมดิ 

ไดพ้ดูลว่งเกนิแลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดพงึพรอ้มเพรยีงกันประชมุ ภกิษุผูฉ้ลาด 

กวา่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันพงึลกุขึน้จากอาสนะ หม่จวีรเฉวยีงบา่ ประคอง 

อัญชลแีลว้ประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ ‘ขา้แตส่งฆผ์ูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ 

กรรมอันไมส่มควรแกส่มณะเป็นอันมาก เราทัง้หลายในทีน่ีผู้เ้กดิการบาดหมาง 

เกดิการทะเลาะ ถงึการววิาทกันอยู ่ไดป้ระพฤตลิว่งละเมดิ ไดพ้ดูลว่งเกนิแลว้ 

ถา้ความพร่ังพรอ้มของสงฆถ์งึทีแ่ลว้ ขา้พเจา้พงึแสดงอาบัตขิองทา่นเหลา่นีแ้ละ 

ของตน ยกเวน้อาบัตทิีม่โีทษหยาบและอาบัตทิีม่คีวามพัวพันกับคฤหัสถ ์ดว้ย 

ตณิวตัถารกวนัิยในทา่มกลางสงฆ ์เพือ่ประโยชนแ์กท่า่นเหลา่นี ้และเพือ่ประโยชน์ 

แกต่น’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคาสตูร 

  ล าดับนัน้ ภกิษุผูฉ้ลาดกวา่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นฝ่ายเดยีวกันกับภกิษุอกี 

ฝ่ายหนึง่ พงึลกุขึน้จากอาสนะ หม่จวีรเฉวยีงบา่ ประคองอัญชลแีลว้ประกาศให ้

สงฆท์ราบวา่ ‘ขา้แตส่งฆผ์ูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ กรรมอันไมส่มควรแก ่

สมณะเป็นอันมาก ทีเ่ราทัง้หลายในทีน่ีผู้เ้กดิการบาดหมาง เกดิการทะเลาะ ถงึการ 

ววิาทกันอยู ่ไดป้ระพฤตลิว่งละเมดิ ไดพ้ดูลว่งเกนิแลว้ ถา้ความพร่ังพรอ้มของ 

สงฆถ์งึทีแ่ลว้ ขา้พเจา้พงึแสดงอาบัตขิองทา่นเหลา่นีแ้ละของตน ยกเวน้อาบัตทิีม่ ี

โทษหยาบและอาบัตทิีม่คีวามพัวพันกับคฤหัสถ ์ดว้ยตณิวตัถารกวนัิยในทา่มกลาง 

สงฆ ์เพือ่ประโยชนแ์กท่า่นเหลา่นี ้และเพือ่ประโยชนแ์กต่น’ 

  อานนท ์ตณิวตัถารกวนัิย เป็นอยา่งนี ้การระงับอธกิรณ์บางอยา่งในธรรม 

วนัิยนี ้ยอ่มมไีดด้ว้ยตณิวตัถารกวนัิยอยา่งนี้ 

ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึกนั 

  [๕๔] อานนท ์สาราณียธรรม(ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึกัน) ๖ ประการนี ้

ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไม่ 

ววิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน๑ 

  สาราณียธรรม ๖ ประการ๒ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรม๓ ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้ 

       และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเป็นอนัเดยีวกนั หมายถงึความเป็นเอกภาพ ไมก่อ่ความแตกแยก (ม.ม.ูอ. ๒/๔๙๒/๓๐๒, 

   องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๒/๑๐๔) 

๒ ดเูทยีบ ว.ิป. (แปล) ๘/๒๗๔/๓๖๘-๓๖๙, ท.ีปา. (แปล) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒, ม.ม.ู (แปล) 

   ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๒, องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘ 

๓ เมตตากายกรรม หมายถงึกายกรรมทีพ่งึท าดว้ยจติประกอบดว้ยเมตตา เมตตาวจกีรรม และ 

   เมตตามโนกรรม ก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกันนี ้(ม.ม.ูอ. ๒/๔๙๒/๓๐๒, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๔. สามคามสตูร 

   ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้ 

       และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยก๑ลาภทัง้หลายทีช่อบธรรม ไดม้าโดยธรรม 

       โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต ก็บรโิภครว่มกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ผูม้ศีลี ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก 

       ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไม ่

       ววิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๕. เป็นผูม้ศีลีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ ้

       สรรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิเสมอ 

       กันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง สาราณีย- 

       ธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความ 

       สงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ 

       ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๖. เป็นผูม้ทีฏิฐโิดยทฏิฐอินัประเสรฐิ เป็นนยิยานกิธรรม๒เพือ่ความ 

       สิน้ทกุขโ์ดยเสมอกันกบัเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมแ่บง่แยก หมายถงึไม่แบง่แยกอามสิโดยคดิวา่ “จะใหเ้ทา่นี ้ๆ” และไมแ่บง่แยกบคุคลโดยคดิว่า 

   “จะใหแ้กค่นนัน้ ไมใ่หแ้กค่นนี”้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๙๒/๓๐๓, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๙) 

๒ นยิยานกิธรรม หมายถงึธรรมทีตั่ดมลูรากแหง่วัฏฏะท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ แลว้น าสัตวอ์อกจากวัฏฏะ 

   (อภ.ิสงฺ.อ. ๑/๘๓-๑๐๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

  อานนท ์สาราณียธรรม ๖ ประการนี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ 

ความเป็นอันเดยีวกัน ถา้เธอทัง้หลายพงึสมาทานสาราณียธรรม ๖ ประการนี้ 

ประพฤตอิยู ่เธอทัง้หลายจะเห็นแนวทางวา่กลา่วกันได ้นอ้ยบา้ง มากบา้ง ทีเ่ธอ 

ทัง้หลายพงึอดกลัน้ไวไ้มไ่ดบ้า้งไหม” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึสมาทาน 

สาราณียธรรม ๖ ประการนี ้แลว้ประพฤตเิถดิ การประพฤตนัิน้จักเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ธอทัง้หลายตลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สามคามสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สนุกัขตัตสูตร 

วา่ดว้ยเจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร 

  [๕๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีสมัยนัน้แล ภกิษุเป็นจ านวนมากไดพ้ยากรณ์อรหัตตผลในส านักของ 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

  เจา้สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุรไดฟั้งวา่ “ภกิษุจ านวนมากไดพ้ยากรณ์อรหตัตผล 

ในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒, ๓ และ ๔ ขอ้ ๑๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”  

จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๑ ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดฟั้งวา่ ‘ภกิษุจ านวนมากไดพ้ยากรณ์ 

อรหัตตผลในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ ภกิษุทัง้หลายผูพ้ยากรณ์อรหัตตผลในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้ 

พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จ 

แลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหลา่นัน้ ไดพ้ยากรณ์อรหัตตผล 

โดยชอบ หรอืวา่มภีกิษุบางพวกไดพ้ยากรณ์อรหัตตผลดว้ยความส าคัญตนวา่ได ้

บรรล ุพระพทุธเจา้ขา้” 

  [๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สนัุกขตัตะ ภกิษุเหลา่นัน้ผูพ้ยากรณ์ 

อรหัตตผลในส านักของเราวา่ ‘ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

มภีกิษุบางพวกในศาสนานีไ้ดพ้ยากรณ์อรหัตตผลโดยถกูตอ้งทเีดยีว แตม่ภีกิษุ 

บางพวกในศาสนานี ้ไดพ้ยากรณ์อรหัตตผลดว้ยความส าคัญตนวา่ไดบ้รรล ุ

  สนัุกขตัตะ บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุทัง้หลายผูพ้ยากรณ์อรหัตตผลโดย 

ชอบเหลา่นัน้ ยอ่มมอีรหตัตผลจรงิทเีดยีว สว่นบรรดาภกิษุผูพ้ยากรณ์อรหัตตผล 

ดว้ยความส าคัญตนวา่ไดบ้รรลเุหลา่นัน้ ตถาคตมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักแสดง 

ธรรมแกภ่กิษุเหลา่นัน้’ 

  สนัุกขตัตะ ในเรือ่งนี ้ตถาคตมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักแสดงธรรมแก ่

ภกิษุเหลา่นัน้‘แตถ่า้ในธรรมวนัิยนี ้มโีมฆบรุุษบางพวกแตง่ปัญหาเขา้มาถามตถาคต  

ขอ้ทีต่ถาคตมคีวามคดิในภกิษุเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘เราจักแสดงธรรมแกภ่กิษุเหลา่นัน้’ 

ก็จะเป็นอยา่งอืน่ไป”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่มควร (เอกมนฺต ) ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่หมาะสม คอื เวน้โทษการน่ัง ๖ ประการ ไดแ้ก ่(๑) ไกล 

   เกนิไป (๒) ใกลเ้กนิไป (๓) อยูเ่หนอืลม (๔) สงูเกนิไป (๕) อยูต่รงหนา้เกนิไป (๖) อยูข่า้งหลังเกนิไป 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

  เจา้สนัุกขตัตะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลสมควร 

ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาลสมควร ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงแสดงธรรม ภกิษุ 

ทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สนัุกขตัตะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  เจา้สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๕๗] “สนัุกขตัตะ กามคณุ ๕ ประการนี้ 

  กามคณุ ๕ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  สนัุกขตัตะ กามคณุม ี๕ ประการนีแ้ล 

  [๕๘] สนัุกขตัตะ เป็นไปได ้๒ทีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนี ้พงึเป็นผูน้อ้มใจ 

ไปในโลกามสิ๓ บรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในโลกามสิ สนทนาแตเ่รือ่งทีเ่หมาะแก่ 

โลกามสินัน้เทา่นัน้ ยอ่มตรกึตรองธรรมอันสมควรแกโ่ลกามสินัน้ คบแต ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๖๓/๕๗๒ 

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

๓ โลกามสิ ในทีน่ีห้มายถงึกามคุณ ๕ ประการ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอันเป็นเหยือ่ลอ่ของวัฏฏะ 

   กามและโลก (ม.อ.ุอ. ๓/๕๘/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

คนประเภทนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แตเ่มือ่มใีครสนทนาเกีย่ว 

กับเรือ่งอาเนญชสมาบัติ๑ ยอ่มไมส่นใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้ไมค่บคน 

ประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ เปรยีบเหมอืนคนทีจ่ากบา้น 

หรอืนคิมของตนไปนาน พบบรุษุคนใดคนหนึง่ผูจ้ากบา้นหรอืนคิมไปไมน่าน พงึ 

ถามบรุษุนัน้ถงึเรือ่งทีบ่า้นหรอืนคิมนัน้มคีวามสขุสบาย ท ามาหากนิด ีและม ี

อาพาธนอ้ย บรุษุนัน้พงึบอกเรือ่งทีบ่า้นหรอืนคิมนัน้มคีวามสขุสบาย ท ามาหากนิด ี

และมอีาพาธนอ้ยแกเ่ขา 

  สนัุกขตัตะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื คนนัน้พงึสนใจฟังบรุษุนัน้ 

เงีย่โสตสดับ ตัง้ใจรับรู ้คบบรุษุนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับบรุษุนัน้ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุกขตัตะ เป็นไปไดฉั้นนัน้เหมอืนกัน ทีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนีพ้งึ 

เป็นผูน้อ้มใจไปในโลกามสิ บรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในโลกามสิ สนทนาแตเ่รือ่งที่ 

เหมาะแกโ่ลกามสินัน้เทา่นัน้ ยอ่มตรกึตรองธรรมอนัสมควรแกโ่ลกามสินัน้ คบแต่ 

คนประเภทนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แตเ่มือ่มใีครพดูเกีย่วกับ 

เรือ่งอาเนญชสมาบัต ิยอ่มไมส่นใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้ไมค่บคน 

ประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ บรุษุบคุคลนัน้ บัณฑติพงึ 

ทราบวา่ เป็นบรุษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากการเกีย่วขอ้งกับอาเนญชสมาบัต ิมแีตน่อ้ม 

ใจไปในโลกามสิ 

  [๕๙] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนี ้พงึเป็นผูน้อ้มใจ 

ไปในอาเนญชสมาบัต ิบรุุษบคุคลผูน้อ้มใจไปในอาเนญชสมาบัต ิสนทนาแตเ่รือ่งที ่

เหมาะแกอ่าเนญชสมาบัตนัิน้เทา่นัน้ ยอ่มตรกึตรองธรรมอันสมควรแกอ่าเนญช- 

สมาบัตนัิน้ คบแตค่นประเภทนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แตเ่มือ่ม ี

ใครสนทนาเกีย่วกับเรือ่งโลกามสิ ยอ่มไมส่นใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้

ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาเนญชสมาบตั ิหมายถงึสมาบัตอิันไมห่ว่ันไหว ไดแ้ก ่สมาบัต ิ๖ คอื รูปฌาน ๔ และอรปูฌาน 

   ที ่๑ ที ่๒ (ม.อ.ุอ. ๓/๕๙/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

  เปรยีบเหมอืนใบไมเ้หลอืงหลดุจากขัว้แลว้ ไมก่ลับเขยีวสดขึน้มาได ้แมฉั้นใด 

ความเกีย่วขอ้งในโลกามสิของบคุคลผูน้อ้มใจไปในอาเนญชสมาบัตก็ิหลดุไป ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน บรุษุบคุคลนัน้บัณฑติพงึทราบวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากความ 

เกีย่วขอ้งกับโลกามสิ มแีตน่อ้มใจไปในอาเนญชสมาบัต’ิ 

  [๖๐] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนี ้พงึเป็นผูน้อ้มใจไป 

ในอากญิจัญญายตนสมาบัต ิบรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

สนทนาแตเ่รือ่งทีเ่หมาะแกอ่ากญิจัญญายตนสมาบัตนัิน้เทา่นัน้ ยอ่มตรกึตรอง 

ธรรมอันสมควรแกอ่ากญิจัญญายตนสมาบัตนัิน้ คบแตค่นประเภทนัน้ และถงึ 

ความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แตเ่มือ่มใีครสนทนาเกีย่วกับเรือ่งอาเนญชสมาบัต ิ

ยอ่มไมส่นใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึ 

ความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ 

  กอ้นศลิาแตกออกเป็น ๒ เสีย่งแลว้ ยอ่มเป็นของเชือ่มกันใหส้นทิ 

ไมไ่ด ้แมฉั้นใด ความเกีย่วขอ้งในอาเนญชสมาบัตขิองบคุคลผูม้ใีจนอ้มไปใน 

อากญิจัญญายตนสมาบัตก็ิแตกไป ฉันนัน้เหมอืนกนั บรุษุบคุคลนัน้ บัณฑติพงึ 

ทราบวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากความเกีย่วขอ้งกับอาเนญชสมาบัต ิมแีต่ 

นอ้มใจไปในอากญิจัญญายตนสมาบัต’ิ 

  [๖๑] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนี ้พงึเป็นผูน้อ้มใจไปใน 

เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิบรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในเนวสญัญานาสญัญายตน 

สมาบัต ิสนทนาแตเ่รือ่งทีเ่หมาะแกเ่นวสญัญานาสัญญายตนสมาบัตนัิน้เทา่นัน้ 

ยอ่มตรกึตรองธรรมอันสมควรแกเ่นวสญัญานาสญัญายตนสมาบัตนัิน้ คบแตค่น 

ประเภทนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แตเ่มือ่มใีครสนทนาเกีย่วกับ 

เรือ่งอากญิจัญญายตนสมาบัต ิยอ่มไมส่นใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้

ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ เปรยีบเหมอืนคน 

บรโิภคโภชนะทีถ่กูใจจนอิม่หน าแลว้พงึหยดุเสยี 

  สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื คนนัน้พงึมคีวามปรารถนา 

ในภัตนัน้บา้งไหม” 

  “ไมป่รารถนา พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะวา่ภัตนัน้ตนเองรูส้กึวา่เป็นของไมน่่ากนิเสยีแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุกขตัตะ ความเกีย่วขอ้งในอากญิจัญญายตนสมาบัต ิก็ถกูบรุษุบคุคล 

ผูน้อ้มใจไปในเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัตคิายไดแ้ลว้ อยา่งนัน้เหมอืนกัน 

บรุษุบคุคลนัน้บัณฑติพงึทราบวา่ ‘เป็นบรุษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากความเกีย่วขอ้งกับ 

อากญิจัญญายตนสมาบัต ิมแีตน่อ้มใจไปในเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต’ิ 

  [๖๒] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีบ่รุษุบคุคลบางคนในโลกนี ้พงึเป็นผูน้อ้มใจไป 

ในนพิพานโดยชอบ บรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในนพิพานโดยชอบ สนทนาแตเ่รือ่งที ่

เหมาะแกน่พิพานโดยชอบนัน้เทา่นัน้ ยอ่มตรกึตรองธรรมอันสมควรแกน่พิพาน 

โดยชอบนัน้ คบแตค่นประเภทนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับคนประเภทนัน้ แต ่

เมือ่มใีครสนทนาเกีย่วกับเรือ่งเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิยอ่มไมส่นใจฟัง 

ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจรับรู ้ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกับคน 

ประเภทนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนตาลยอดดว้นไมอ่าจงอกงามไดอ้กี แมฉั้นใด ความเกีย่วขอ้ง 

ในเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิก็ถกูบรุษุบคุคลผูน้อ้มใจไปในนพิพานโดยชอบ 

ถอนขึน้ได ้ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ฉันนัน้เหมอืนกัน บรุษุบคุคลนัน้บัณฑติพงึทราบวา่ 

‘เป็นบรุษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากความเกีย่วขอ้งกับเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ

มแีตน่อ้มใจไปในนพิพานโดยชอบ’ 

  [๖๓] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามคดิอยา่ง 

นีว้า่ ‘พระสมณะตรัสลกูศรคอืตัณหาไวแ้ลว้วา่ ‘โทษอันเป็นพษิคอือวชิชา ยอ่ม 

งอกงามไดด้ว้ยฉันทราคะและพยาบาท เราละลกูศรคอืตัณหานัน้ไดแ้ลว้ ก าจัดโทษ 

อันเป็นพษิคอือวชิชาไดแ้ลว้ จงึเป็นผูม้ใีจนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ’ เรือ่งตอ่ไปนี ้

มเีนือ้ความดังนี ้ภกิษุนัน้พงึประกอบเนอืง ๆ ซึง่อารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะ๑แหง่ใจ 

อันนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ พงึประกอบการดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมเ่ป็นสปัปายะ ในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิความเจรญิ (ม.อ.ุอ. ๓/๖๔/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

เนอืง ๆ พงึประกอบการฟังเสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ พงึประกอบ 

การดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ พงึประกอบการลิม้รสอันไมเ่ป็น 

สปัปายะทางลิน้เนอืง ๆ พงึประกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะทาง 

กายเนอืง ๆ พงึประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจเนอืง ๆ 

เมือ่ภกิษุนัน้ประกอบการดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตาเนอืง ๆ ประกอบการฟัง 

เสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ ประกอบการดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทาง 

จมกูเนอืง ๆ ประกอบการลิม้รสอันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้เนอืง ๆ ประกอบการ 

ถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะทางกายเนอืง ๆ ประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์ 

อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจเนอืง ๆ แลว้ ราคะพงึครอบง าจติได ้เธอมจีติถกูราคะ 

ครอบง าแลว้ พงึถงึความตายหรอืทกุขป์างตาย 

  เปรยีบเหมอืนคนถกูยงิดว้ยลกูศรทีอ่าบยาพษิอยา่งรา้ยแรง มติร อ ามาตย ์

ญาตสิาโลหติของเขาจงึหาหมอผา่ตัดมารักษา หมอผา่ตัดนัน้ใชม้ดีผา่ปากแผล 

แลว้ใชเ้ครือ่งตรวจหาลกูศร ตรวจพบลกูศรแลว้จงึถอนออก พงึก าจัดโทษคอืพษิที ่

ยังมเีชือ้เหลอืตดิอยู ่จนรูว้า่ ‘ไมม่เีชือ้หลงเหลอือยู’่ หมอผา่ตัดนัน้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พอ่มหาจ าเรญิ เราถอนลกูศรใหท้า่นแลว้ โทษคอืพษิเราก็ก าจัดจนไมม่เีชือ้หลง 

เหลอืแลว้ ทา่นพน้ขดีอันตรายแลว้ แตต่อ้งรับประทานอาหารทีไ่มแ่สลง เมือ่ทา่น 

จ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารทีแ่สลง ก็อยา่ถงึกับใหแ้ผลตอ้งก าเรบิ และทา่นตอ้ง 

ลา้งแผลตามเวลา ทายาสมานแผลตามเวลา เมือ่ทา่นลา้งแผลและทายาสมาน 

แผลตามเวลา ก็อยา่ใหน้ ้าเหลอืงและเลอืดปิดปากแผลได ้และทา่นอยา่เทีย่วตาก 

ลมตากแดดเนอืง ๆ เมือ่ทา่นเทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ ก็อยา่ใหล้ะอองหรอื 

สิง่โสโครกถกูปากแผลได ้ทา่นตอ้งรักษาแผลอยูจ่นกวา่แผลจะสมานกันด’ี 

  บรุษุนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘หมอถอนลกูศรใหเ้ราแลว้ โทษคอืพษิหมอก็ 

ก าจัดจนไมม่เีชือ้หลงเหลอืแลว้ เราพน้ขดีอันตรายแลว้’ เขาจงึรับประทานอาหาร 

ทีแ่สลง เมือ่เขารับประทานอาหารทีแ่สลง แผลก็ก าเรบิ เขาไมล่า้งแผลตามเวลา 

และไมท่ายาสมานแผลตามเวลา เมือ่เขาไมล่า้งแผลและไมท่ายาสมานแผล 

ตามเวลา น ้าเหลอืงและเลอืดก็ปิดปากแผล เขาเทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ 

เมือ่เขาเทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ ละอองและสิง่โสโครกจงึถกูปากแผล เขาไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

คอยรักษาแผลอยู ่แผลจงึไมส่มานกัน เพราะการกระท าไมถ่กูตอ้งนี ้แผลจงึ 

อักเสบไดด้ว้ยเหต ุ๒ ประการ คอื (๑) ไมก่ าจัดโทษคอืพษิอันเกดิจากความไม ่

สะอาด (๒) ไมก่ าจัดโทษคอืพษิอันยังมเีชือ้หลงเหลอือยูไ่ป เขามแีผลอักเสบ พงึถงึ 

ความตายหรอืทกุขป์างตายได ้แมฉั้นใด 

  สนัุกขตัตะ เป็นไปไดฉั้นนัน้เหมอืนกัน ทีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้พงึมี 

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณะตรัสลกูศรคอืตัณหาไวแ้ลว้วา่ ‘โทษอันเป็นพษิคอื 

อวชิชา ยอ่มงอกงามไดด้ว้ยฉันทราคะและพยาบาท เราละลกูศรคอืตัณหานัน้ไดแ้ลว้ 

ก าจัดโทษอันเป็นพษิคอือวชิชาไดแ้ลว้ จงึเป็นผูม้ใีจนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ’ 

เรือ่งตอ่ไปนีม้เีนือ้ความดงันี ้ภกิษุนัน้ประกอบเนอืง ๆ ซึง่อารมณ์อันไมเ่ป็นสัปปายะ 

แหง่ใจอันนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ พงึประกอบการดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะ 

ทางตาเนอืง ๆ พงึประกอบการฟังเสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ พงึ 

ประกอบการดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ พงึประกอบการลิม้รสอัน 

ไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้เนือง ๆ พงึประกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะ 

ทางกายเนอืง ๆ พงึประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจเนือง ๆ 

เมือ่ภกิษุนัน้เห็นรปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตาเนอืง ๆ ประกอบการฟังเสยีงอันไม ่

เป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ ประกอบการดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ 

ประกอบการลิม้รสอันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้เนอืง ๆ ประกอบการถกูตอ้ง 

โผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะทางกายเนอืง ๆ ประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไม ่

เป็นสปัปายะทางใจเนอืง ๆ แลว้ ราคะพงึครอบง าจติได ้เธอมจีติถกูราคะครอบง าแลว้ 

พงึถงึความตายหรอืทกุขป์างตาย 

  สนัุกขตัตะ น่ันเป็นความตายของภกิษุผูบ้อกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถใ์น 

อรยิวนัิย สว่นทกุขน์ีเ้ป็นทกุขป์างตายของภกิษุ ผูต้อ้งอาบัตเิศรา้หมองขอ้ใดขอ้หนึง่ 

  [๖๔] สนัุกขตัตะ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีพ้งึมคีวามคดิอยา่งนี้ 

วา่ ‘พระสมณะตรัสลกูศรคอืตัณหาไวแ้ลว้วา่ ‘โทษอันเป็นพษิคอือวชิชายอ่มงอก 

งามไดด้ว้ยฉันทราคะและพยาบาท เราละลกูศรคอืตัณหานัน้ไดแ้ลว้ ก าจัดโทษอัน 

เป็นพษิคอือวชิชาไดแ้ลว้ จงึเป็นผูม้ใีจนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ’ เมือ่ภกิษุนัน้มใีจ 
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๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

นอ้มไปในนพิพานโดยชอบอยูน่ั่นแล เธอจงึไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่อารมณ์อนัไม ่

เป็นสปัปายะแหง่ใจอันนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ ไมป่ระกอบการดรูปูอันไมเ่ป็น 

สปัปายะทางตาเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการฟังเสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ 

ไมป่ระกอบการดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการลิม้รส 

อันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้เนอืง ๆ ไมป่ระกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็น 

สปัปายะทางกายเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจ 

เนอืง ๆ เมือ่เธอไมป่ระกอบการดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตาเนอืง ๆ ไม ่

ประกอบการฟังเสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนอืง ๆ ไมป่ระกอบการดมกลิน่อัน 

ไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการลิม้รสอันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้ 

เนอืง ๆ ไมป่ระกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะทางกายเนอืง ๆ ไม ่

ประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจเนอืง ๆ แลว้ ราคะก็ 

ครอบง าจติไมไ่ด ้เธอมจีติไมถ่กูราคะครอบง าแลว้ จงึไมพ่งึถงึความตายหรอืทกุข ์

ปางตาย 

  เปรยีบเหมอืนคนถกูยงิดว้ยลกูศรทีอ่าบยาพษิอยา่งรา้ยแรง มติร อ ามาตย ์

ญาตสิาโลหติของเขาจงึหาหมอผา่ตัดมารักษา หมอผา่ตัดนัน้ใชม้ดีผา่ปากแผล 

แลว้ใชเ้ครือ่งตรวจหาลกูศร ตรวจพบลกูศรแลว้จงึถอนออก พงึก าจัดโทษคอืพษิที ่

ยังมเีชือ้เหลอือยู ่จนรูว้า่ ‘ไมม่เีชือ้หลงเหลอือยู’่ หมอผา่ตัดนัน้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พอ่มหาจ าเรญิ เราถอนลกูศรใหท้า่นแลว้ โทษคอืพษิเราก็ก าจัดจนไมม่เีชือ้หลง 

เหลอืแลว้ ทา่นพน้ขดีอันตรายแลว้ แตต่อ้งรับประทานอาหารทีไ่มแ่สลง เมือ่ทา่น 

จ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารทีแ่สลง ก็อยา่ถงึกับใหแ้ผลตอ้งก าเรบิ และทา่นตอ้ง 

ลา้งแผลตามเวลา ทายาสมานแผลตามเวลา เมือ่ทา่นลา้งแผลและทายาสมาน 

แผลตามเวลา ก็อยา่ใหน้ ้าเหลอืงและเลอืดปิดปากแผลได ้และทา่นอยา่เทีย่วตาก 

ลมตากแดดเนอืง ๆ เมือ่ทา่นเทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ ก็อยา่ใหล้ะอองหรอื 

สิง่โสโครกถกูปากแผลได ้ทา่นตอ้งรักษาแผลอยูจ่นกวา่แผลจะสมานกันด’ี 

  บรุษุนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘หมอถอนลกูศรใหเ้ราแลว้ โทษคอืพษิหมอก็ 

ก าจัดจนไมม่เีชือ้หลงเหลอืแลว้ เราพน้ขดีอันตรายแลว้’ เขาจงึรับประทานอาหารที ่

ไมแ่สลง เมือ่เขารับประทานอาหารทีไ่มแ่สลง แผลก็ไมอ่ักเสบ เขาลา้งแผลตาม 
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๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

เวลา และทายาสมานแผลตามเวลา เมือ่เขาลา้งแผลและทายาสมานแผลตาม 

เวลา น ้าเหลอืงและเลอืดก็ไมปิ่ดปากแผล เขาไมเ่ทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ 

เมือ่เขาไมเ่ทีย่วตากลมตากแดดเนอืง ๆ ละอองและสิง่โสโครกจงึไมถ่กูปากแผล 

เขาคอยรักษาแผลอยูจ่นปากแผลสมานหายสนทิ เพราะการกระท าอยา่งถกูตอ้งนี้ 

แผลจงึหายไดด้ว้ยเหต ุ๒ ประการ คอื (๑) ก าจัดโทษคอืพษิอันเกดิจากความ 

ไมส่ะอาด (๒) ก าจัดโทษคอืพษิจนไมม่เีชือ้หลงเหลอือยู ่เพราะแผลหายแลว้เขา 

จงึมผีวิพรรณเรยีบสนทิ จงึไมพ่งึถงึความตายหรอืทกุขป์างตาย แมฉั้นใด 

  สนัุกขตัตะ เป็นไปไดฉั้นนัน้เหมอืนกัน ทีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้พงึม ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณะตรัสลกูศรคอืตัณหาไวแ้ลว้วา่ ‘โทษอันเป็นพษิคอื 

อวชิชายอ่มงอกงามไดด้ว้ยฉันทราคะและพยาบาท เราละลกูศรคอืตัณหานัน้ไดแ้ลว้ 

ก าจัดโทษอันเป็นพษิคอือวชิชาไดแ้ลว้ จงึเป็นผูม้ใีจนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ’  

เมือ่ภกิษุนัน้มใีจนอ้มไปในนพิพานโดยชอบอยูน่ั่นแล เธอจงึไมป่ระกอบเนอืง ๆ 

ซึง่อารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะแหง่ใจอันนอ้มไปในนพิพานโดยชอบ ไมป่ระกอบการ 

ดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตาเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการฟังเสยีงอันไมเ่ป็นสปัปายะ 

ทางหเูนอืง ๆ ไมป่ระกอบการดมกลิน่อันไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ ไมป่ระกอบ 

การลิม้รสอันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้เนอืง ๆ ไมป่ระกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไม ่

เป็นสปัปายะทางกายเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะ 

ทางใจเนอืง ๆ เมือ่ภกิษุนัน้ไมป่ระกอบการดรูปูอันไมเ่ป็นสปัปายะทางตาเนอืง ๆ 

ไมป่ระกอบการฟังเสยีงอนัไมเ่ป็นสปัปายะทางหเูนือง ๆ ไมป่ระกอบการดมกลิน่อัน 

ไมเ่ป็นสปัปายะทางจมกูเนอืง ๆ ไมป่ระกอบการลิม้รสอันไมเ่ป็นสปัปายะทางลิน้ 

เนอืง ๆ ไมป่ระกอบการถกูตอ้งโผฏฐัพพะอันไมเ่ป็นสปัปายะทางกายเนอืง ๆ ไม ่

ประกอบการรับรูธ้รรมารมณ์อันไมเ่ป็นสปัปายะทางใจเนอืง ๆ แลว้ ราคะก็ 

ครอบง าจติไมไ่ด ้เธอมจีติไมถ่กูราคะครอบง าแลว้ จงึไมพ่งึถงึความตายหรอื 

ทกุขป์างตาย 

  [๖๕] สนัุกขตัตะ เพือ่ใหรู้เ้นือ้ความ เราจงึท าอปุมานีไ้ว ้ในอปุมานีม้เีนือ้ 

ความดังตอ่ไปนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๕. สนัุกขตัตสตูร 

  ค าวา่ ‘แผล’ นี ้เป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ 

  ค าวา่ ‘โทษคอืพษิ’ นี ้เป็นชือ่ของอวชิชา 

  ค าวา่ ‘ลกูศร’ นี้ เป็นชือ่ของตัณหา 

  ค าวา่ ‘เครือ่งตรวจ’ นี ้เป็นชือ่ของสต ิ

  ค าวา่ ‘มดีผา่ตดั’ นี ้เป็นชือ่ของอรยิปัญญา๑ 

  ค าวา่ ‘หมอผา่ตดั’ นี ้เป็นชือ่ของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  สนัุกขตัตะ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุนัน้ท าความส ารวมในผัสสายตนะ ๖ จงึรูด้ังนีว้า่ 

‘อปุธิ๒เป็นรากเงา่แหง่ทกุข”์ จงึเป็นผูป้ราศจากอปุธ ิหลดุพน้แลว้ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ 

ไปแหง่อปุธิ๓ จักนอ้มกายหรอืปลอ่ยจติไปในอปุธิ๔ 

  เปรยีบเหมอืนภาชนะมนี ้าดืม่เต็มเป่ียม สมบรูณ์ดว้ยส ีสมบรูณ์ดว้ยกลิน่ 

สมบรูณ์ดว้ยรส แตเ่จอืดว้ยยาพษิ ตอ่มาบรุษุผูรั้กชวีติยังไมอ่ยากตาย รักสขุ 

เกลยีดทกุขม์าพบเขา้ 

  สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้จะพงึดืม่น ้าทีเ่ต็ม 

เป่ียมภาชนะนัน้ ทัง้ทีรู่ว้า่ ‘ดืม่แลว้จะตอ้งตายหรอืทกุขป์างตาย’ บา้งไหม” 

  “ไมด่ืม่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุกขตัตะ เป็นไปไมไ่ดฉั้นนัน้เหมอืนกัน ทีภ่กิษุนัน้ท าความส ารวมใน 

ผัสสายตนะ ๖ รูด้ังนีว้า่ ‘อปุธเิป็นรากเงา่แหง่ทกุข ์ฯลฯ’ 

  เปรยีบเหมอืน ตอ่มาบรุษุผูรั้กชวีติยังไมอ่ยากตาย รักสขุเกลยีดทกุข ์มา 

พบอสรพษิมพีษิรา้ยแรงเขา้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญาอันบรสิทุธิ ์(ม.อ.ุอ. ๓/๖๕/๓๗) 

๒ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึกเิลส (ม.อ.ุอ. ๓/๖๕/๓๗) 

๓ ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ม.อ.ุอ. ๓/๖๕/๓๗) 

๔ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึกามคณุ (ม.อ.ุอ. ๓/๖๕/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

  สนัุกขตัตะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้จะพงึยืน่มอืหรอื 

หัวแมม่อืใหแ้กอ่สรพษิตัวมพีษิรา้ยแรงนัน้ ทัง้ทีรู่ว้า่ ‘ถกูอสรพษิทีม่พีษิรา้ยแรงกัด 

แลว้จะตอ้งตายหรอืทกุขป์างตาย’ บา้งไหม” 

  “ไมย่ืน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุกขตัตะ เป็นไปไมไ่ดฉั้นนัน้เหมอืนกัน ทีภ่กิษุนัน้ท าความส ารวมใน 

ผัสสายตนะ ๖ รูด้ังนีว้า่ ‘อปุธเิป็นรากเงา่แหง่ทกุข’์ จงึเป็นผูป้ราศจากอปุธ ิ

หลดุพน้แลว้ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธ ิจักนอ้มกายหรอืปลอ่ยจติไปในอปุธ”ิ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ เจา้สนัุกขตัตะ ลจิฉวบีตุรมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สนุกัขตัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแกอ่าเนญชสมาบตั ิ

  [๖๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุชุ ือ่กัมมาสธัมมะ 

แควน้กรุ ุสมัยนัน้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย กาม๑ไมเ่ทีย่ง เป็นของวา่งเปลา่๒ เท็จ มคีวามเลอืนหายไป 

เป็นธรรมดา ลักษณะของกามนี ้เป็นความลอ่ลวง เป็นทีบ่น่ถงึของคนพาล กาม 

ทีม่ใีนภพนี ้และกามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญา(ความก าหนดหมายในกาม) ทีม่ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาม ในทีน่ีห้มายถงึวัตถกุาม (ไดแ้ก ่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และกเิลสกาม คอื ความพอใจ 

   ความก าหนัด เป็นตน้) (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๓๘, และดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑/๑-๒) 

๒ เป็นของวา่งเปลา่ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นของวา่งเปลา่เพราะเวน้จากแกน่สาร คอื ความเทีย่ง ความย่ังยนื 

   และความเป็นอัตตา (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

ในภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ ทัง้ ๒ ประการนัน้ เป็นบว่งแหง่มาร 

เป็นวสิยัแหง่มาร เป็นเหยือ่แหง่มาร เป็นโคจรแหง่มาร ในกามนีม้บีาปอกศุล 

ทางใจเหลา่นี ้คอื อภชิฌาบา้ง พยาบาทบา้ง สารัมภะ(ความแขง่ด)ีบา้ง กาม 

เหลา่นัน้น่ันเอง ยอ่มกอ่อนัตรายใหแ้กอ่รยิสาวกผูต้ามศกึษาอยูใ่นธรรมวนัิยนี้ 

  อรยิสาวกยอ่มพจิารณาเห็นในเรือ่งกามนัน้ดังนีว้า่ ‘กามทีม่ใีนภพนี ้และ 

กามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ ทัง้ ๒ 

ประการนัน้ เป็นบว่งแหง่มาร เป็นวสิยัแหง่มาร เป็นเหยือ่แหง่มาร เป็นโคจรแหง่ 

มาร ในกามนีม้บีาปอกศุลทางใจเหลา่นี ้คอื อภชิฌาบา้ง พยาบาทบา้ง สารัมภะ 

บา้ง กามเหลา่นัน้น่ันเอง ยอ่มกอ่อันตรายใหแ้กอ่รยิสาวกผูต้ามศกึษาอยูใ่นธรรม 

วนัิยนี ้ทางทีด่ ีเราพงึอยูด่ว้ยจติอันไพบลูยเ์ป็นมหัคคตะ๑ อธษิฐานใจครอบง าโลก 

เพราะเมือ่เราอยูด่ว้ยมหัคคตจติอันไพบลูยเ์ป็นมหัคคตะ อธษิฐานใจครอบง าโลกอยู่ 

บาปอกศุลทีเ่กดิทางใจ คอื อภชิฌาบา้ง พยาบาทบา้ง สารัมภะบา้ง เหลา่นัน้ 

จักไมม่ ีเพราะละอกศุลเหลา่นัน้ไดแ้ลว้ จติของเราก็จักเป็นจติไมเ่ล็กนอ้ย๒ หา 

ประมาณมไิด ้๓และเป็นจติทีอ่บรมดแีลว้’ 

  เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่ม 

ผอ่งใสในอายตนะ๔ เมือ่มคีวามผอ่งใส๕ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอาเนญชสมาบัต ิ

หรอืนอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ วญิญาณทีเ่ป็น 

ไปในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึสภาพหาความหวัน่ไหวมไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่าเนญชสมาบัต ิ

ประการที ่๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญ ่ชัน้รปูาวจรและชัน้อรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่ 

   กเิลสได ้และหมายถงึ ฉันทะ วริยิะ จติตะ และปัญญาอันยิง่ใหญ ่(อภ.ิสงฺ.อ. ๑/๑๒/๙๒) 

๒ เป็นจติไมเ่ล็กนอ้ย ในทีน่ีห้มายถงึจติฝ่ายกามาวจร (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๓๙) 

๓ หาประมาณมไิด ้ในทีน่ีห้มายถงึจติฝ่ายรปูาวจรและฝ่ายอรูปาวจร (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๓๙) 

๔ อายตนะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุคอื อรหัตตผล การเห็นแจง้อรหัตตผล จตตุถฌาน หรอือปุจารแหง่ 

   จตตุถฌาน (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๓๙) 

๕ ความผอ่งใส ในทีน่ีห้มายถงึความผอ่งใส ๒ ประการ คอื (๑) ความผอ่งใสดว้ยการนอ้มใจเชือ่ คอื 

   การนอ้มใจเชือ่วา่จะยดึเอาพระอรหันตใ์หไ้ดใ้นวันนี ้(๒) ความผอ่งใสดว้ยการได ้คอืการไดอ้รหัตตผล 

   หรอืจตตุถฌาน (ม.อ.ุอ. ๓/๖๖/๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

  [๖๗] อกีประการหนึง่ อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘กามทีม่ใีนภพนี้ 

และกามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ รูป 

บางชนดิ และรปูทัง้หมด คอื มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ ก็มอียู ่

เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใส 

ในอายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอาเนญชสมาบัต ิหรอื 

นอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ วญิญาณทีเ่ป็นไป 

ในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึสภาพหาความหวัน่ไหวมไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่าเนญชสมาบัต ิ

ประการที ่๒ 

  อกีประการหนึง่ อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘กามทีม่ใีนภพนี ้และกามที ่

มใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ รปูทีม่ใีนภพนี ้

และรปูทีม่ใีนภพหนา้ รปูสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และรปูสัญญาทีม่ใีนภพหนา้ ทัง้ ๒ 

ประการ เป็นของไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ไมค่วรยนิด ีไมค่วรพดูชม ไมค่วร 

ตดิใจ’ เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่ม 

ผอ่งใสในอายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอาเนญชสมาบัต ิ

หรอืนอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ วญิญาณทีเ่ป็น 

ไปในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึสภาพหาความหวัน่ไหวมไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่าเนญชสมาบัต ิ

ประการที ่๓ 

  [๖๘] อกีประการหนึง่ อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘กามทีม่ใีนภพนี้ 

และกามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ 

รปูทีม่ใีนภพนี ้และรปูทีม่ใีนภพหนา้ รปูสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และรปูสญัญาทีม่ใีน 

ภพหนา้ และอาเนญชสญัญา สญัญาทัง้หมดนีย้อ่มดับไมเ่หลอืในฌานใด ฌาน 

นัน้คอือากญิจัญญายตนฌาน เป็นฌานอันสงบ ประณีต’ เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัต ิ

อยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใสในอายตนะ เมือ่มคีวาม 

ผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอากญิจัญญายตนสมาบัต ิหรอืนอ้มใจไปในปัญญาใน 

ปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายไปแลว้ วญิญาณทีเ่ป็นไปในภพนัน้ ๆ 

พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึอากญิจัญญายตนภมู ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่ากญิจัญญายตน 

สมาบัต ิประการที ่๑ 

  [๖๙] อกีประการหนึง่ อรยิสาวกไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่ง 

ก็ด ียอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘สิง่นีว้า่งจากอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตา’ เมือ่ 

อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใสใน 

อายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

หรอืนอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ วญิญาณทีเ่ป็น 

ไปในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึอากญิจัญญายตนภมู ิ

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่ากญิจัญญายตน 

สมาบัต ิประการที ่๒ 

  [๗๐] อกีประการหนึง่ อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เราไมม่ใีนทีไ่หน ๆ 

สิง่นอ้ยหนึง่ของใคร ๆ ก็ไมม่ใีนเรานัน้ และสิง่นอ้ยหนึง่ของเราก็ไมม่ใีนทีไ่หน ๆ 

ในใคร ๆ ก็ไมม่สี ิง่นอ้ยหนึง่เลย’ เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้าก 

ดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใสในอายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ 

ยอ่มเขา้ถงึอากญิจัญญายตนสมาบัต ิหรอืนอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไป 

ไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ วญิญาณทีเ่ป็นไปในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึ 

อากญิจัญญายตนภมู ิ

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่ากญิจัญญายตน 

สมาบัต ิประการที ่๓ 

  อกีประการหนึง่ อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘กามทีม่ใีนภพนี ้และ 

กามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ รปูทีม่ ี

ในภพนี ้และรปูทีม่ใีนภพหนา้ รปูสญัญาทีม่ใีนภพนี้ และรปูสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ 

อาเนญชสญัญา และอากญิจัญญายตนสญัญา สญัญาทัง้หมดนีย้อ่มดับไมเ่หลอืใน 

ฌานใด ฌานนัน้คอืเนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัต ิเป็นสมาบัตอิันสงบ ประณีต’ 

เมือ่อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

ในอายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตน 

สมาบัต ิหรอืนอ้มใจไปในปัญญาในปัจจบุันได ้เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ 

วญิญาณทีเ่ป็นไปในภพนัน้ ๆ พงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกเ่นวสญันาสญัญายตน 

สมาบัต”ิ 

  [๗๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีป้ฏบิัตอิยา่งนี้ 

แลว้ ยอ่มไดอ้เุบกขาอยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทีไ่มม่ก็ีไมพ่งึมแีกเ่รา หากจักไมม่ก็ีจักไมม่ ี

แกเ่รา เพราะเราจะละสิง่ทีก่ าลังมอียูแ่ละมมีาแลว้นัน้ไป’ ภกิษุนัน้พงึปรนิพิพาน 

หรอืไมพ่งึปรนิพิพาน พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ภกิษุบางรปูพงึปรนิพิพานในอัตภาพนี้ 

บางรปูไมพ่งึปรนิพิพานในอัตภาพนี้” 

  “อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุบางรปูปรนิพิพานในอัตภาพนี ้บางรปู 

ไมป่รนิพิพานในอัตภาพนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มไดอ้เุบกขาอยา่งนี้วา่ ‘สิง่ทีไ่มม่ก็ี 

ไมพ่งึมแีกเ่รา หากจักไมม่ก็ีจักไมม่แีกเ่รา เพราะเราจะละสิง่ทีก่ าลังมอียูแ่ละมมีา 

แลว้นัน้ไป’ ภกิษุนัน้ยอ่มเพลดิเพลนิ ชืน่ชม ยดึตดิอเุบกขานัน้ เมือ่เธอเพลดิเพลนิ 

ชืน่ชม ยดึตดิอเุบกขานัน้อยู ่วญิญาณยอ่มเป็นอันอาศัยอเุบกขานัน้ ยดึมั่น 

อเุบกขานัน้ อานนท ์ภกิษุผูม้คีวามยดึมั่นยอ่มปรนิพิพานไมไ่ด”้ 

  “ก็ภกิษุนัน้เมือ่ยดึมั่น จะยดึมั่นในธรรมขอ้ไหน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ยอ่มยดึมั่นเนวสญัญานาสญัญายตนภมู”ิ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ ภกิษุนัน้เมือ่ยดึมั่น ยอ่มยดึมั่นอปุาทาน 

สว่นทีส่ าคัญทีส่ดุหรอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์ภกิษุนัน้เมือ่ยดึมั่น ยอ่มยดึมั่นอปุาทานสว่นทีส่ าคัญทีส่ดุ ก็ 

อปุาทานสว่นทีส่ าคัญทีส่ดุนี ้คอืเนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

  [๗๒] อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้ฏบิัตอิยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มไดอ้เุบกขา 

อยา่งนีว้า่ ‘สิง่ทีไ่มม่ก็ีไมพ่งึมแีกเ่รา หากจักไมม่ก็ีจักไมม่แีกเ่รา เพราะเราจะละ 

สิง่ทีก่ าลังมอียูแ่ละมมีาแลว้นัน้ไป’ ภกิษุนัน้ไมเ่พลดิเพลนิ ไมช่ืน่ชม ไมย่ดึตดิ 

อเุบกขานัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมช่ืน่ชม ไมย่ดึตดิอเุบกขานัน้อยู ่

วญิญาณก็อาศัยอเุบกขานัน้ และยดึมั่นอเุบกขานัน้ไมไ่ด ้อานนท ์ภกิษุผูไ้มม่ ี

ความยดึมั่นยอ่มปรนิพิพานได”้ 

  [๗๓] ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูวา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

พระพทุธเจา้ขา้ ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยเหตนุีจ้งึตรัสบอกปฏปิทา 

เครือ่งขา้มพน้โอฆะแกข่า้พระองคทั์ง้หลาย 

  วโิมกขอ์นัเป็นของพระอรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นอรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘กามทีม่ใีนภพนี้ 

และกามทีม่ใีนภพหนา้ กามสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และกามสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ รูป 

ทีม่ใีนภพนี ้และรปูทีม่ใีนภพหนา้ รปูสญัญาทีม่ใีนภพนี ้และรปูสญัญาทีม่ใีนภพหนา้ 

อาเนญชสญัญา อากญิจัญญายตนสญัญา และเนวสญัญานาสญัญายตนสญัญา 

สกักายะ๑มอียูเ่ทา่ใด นีเ้ป็นสกักายะ วโิมกข(์ความหลดุพน้) แหง่จติเพราะไมย่ดึมั่น 

น่ัน คอือมตะ’ อานนท ์เราแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่าเนญชสมาบัตไิวแ้ลว้ 

แสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกอ่ากญิจัญญายตนสมาบัตไิวแ้ลว้ แสดงปฏปิทาที ่

เป็นสปัปายะแกเ่นวสญัญานาสญัญายตนสมาบัตไิวแ้ลว้ เราอาศัยเหตนุีแ้สดง 

ปฏปิทาเครือ่งขา้มโอฆะไวแ้ลว้ แสดงวโิมกขอ์ันเป็นของพระอรยิะไวแ้ลว้ ดว้ยประการ 

อยา่งนี ้กจิทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์อาศัยความ 

อนุเคราะหแ์ลว้พงึท าแกส่าวกทัง้หลาย เราก็ไดท้ าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย 

  อานนท ์น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพ่งฌาน อยา่ประมาท 

อยา่ไดเ้ป็นผูเ้ดอืดรอ้นในภายหลัง นีเ้ป็นค าสอนของเราส าหรับเธอทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อาเนญชสปัปายสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๕ (ปัญจัตตยสตูร) หนา้ ๓๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

 

๗. คณกโมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่คณกโมคคลัลานะ 

  [๗๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล คณกโมคคัลลานพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ปราสาทของมคิารมาตาหลังนีม้กีารศกึษาโดย 

ล าดับ มกีารกระท าโดยล าดับ มกีารปฏบิัตโิดยล าดับ คอืโครงสรา้งบันไดชัน้ลา่ง 

ยอ่มปรากฏ แมพ้ราหมณ์เหลา่นีก็้มกีารศกึษาโดยล าดับ มกีารกระท าโดยล าดบั 

มกีารปฏบิัตโิดยล าดับ ยอ่มปรากฏดว้ยการเลา่เรยีน แมนั้กรบเหลา่นีก็้มกีาร 

ศกึษาโดยล าดับ มกีารกระท าโดยล าดับ มกีารปฏบิตัโิดยล าดับ ยอ่มปรากฏใน 

เรือ่งการใชอ้าวธุ แมแ้ตข่า้พเจา้ทัง้หลายผูเ้ป็นนักค านวณก็มกีารศกึษาโดยล าดับ 

มกีารกระท าโดยล าดับ มกีารปฏบิัตโิดยล าดับ ยอ่มปรากฏในเรือ่งการนับจ านวน 

เพราะขา้พเจา้ทัง้หลายไดศ้ษิยแ์ลว้ เบือ้งตน้ใหเ้ขานับอยา่งนีว้า่ ‘หนึง่ หมวดหนึง่ 

สอง หมวดสอง สาม หมวดสาม สี ่หมวดสี ่หา้ หมวดหา้ หก หมวดหก เจ็ด 

หมวดเจ็ด แปด หมวดแปด เกา้ หมวดเกา้ สบิ หมวดสบิ’ ยอ่มใหนั้บไปถงึ 

จ านวนรอ้ย ใหนั้บไปเกนิจ านวนรอ้ย แมฉั้นใด 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระองคส์ามารถเพือ่จะบัญญัตกิารศกึษาโดยล าดับ 

การกระท าโดยล าดับ การปฏบิัตโิดยล าดับ ในพระธรรมวนัิยแมน้ีฉั้นนัน้บา้งไหม” 

การศกึษาและการปฏบิตัเิป็นข ัน้ตอน 

  [๗๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราสามารถเพือ่จะบัญญัตกิาร 

ศกึษาโดยล าดับ การกระท าโดยล าดับ การปฏบิัตโิดยล าดับ ในธรรมวนัิยนีไ้ด ้

เปรยีบเหมอืนคนฝึกมา้ผูช้ านาญ ไดม้า้อาชาไนยตัวงามแลว้ เบือ้งตน้ทเีดยีว ยอ่ม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

ฝึกใหคุ้น้กับการบังคับในบังเหยีน ตอ่มาจงึฝึกใหคุ้น้ยิง่ข ึน้ไป แมฉั้นใด ตถาคตก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ไดบ้รุษุทีค่วรฝึกแลว้ เบือ้งตน้ทเีดยีว ยอ่มแนะน าอยา่งนีว้า่ 

‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระและโคจร๑อยู ่จงเป็นผูม้ปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลายเถดิ’ 

  พราหมณ์ ในกาลใดภกิษุเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์

เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร เป็นผูเ้ห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษา 

ในสกิขาบททัง้หลาย ในกาลนัน้ ตถาคตยอ่มแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ 

เธอจงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย’ 

  คอื เธอเห็นรปูทางตาแลว้ อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัตเิพือ่ส ารวม 

จักขนุทรยี(์อนิทรยีค์อืจักข)ุ ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม 

คอือภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา) และโทมนัส(ความทกุขใ์จ) 

ครอบง าได ้เธอจงรักษาจักขนุทรยี ์จงถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  เธอฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  เธอดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  เธอลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  เธอถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  เธอรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมมนนิทรยี(์อนิทรยีค์อืมโน) ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหถ้กูบาป 

อกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้เธอจงรักษามนนิทรยี ์จงถงึความ 

ส ารวมในมนนิทรยี ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ อาจาระ หมายถงึความไม่ลว่งละเมดิทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความส ารวมระวังในศลีทัง้ปวง 

   และการไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาอาชวีะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงต าหน ิค าว่า โคจร หมายถงึการไมเ่ทีย่วไป 

   ยังสถานทีท่ีไ่มส่มควรเทีย่วไป เชน่ ทีอ่ยูข่องหญงิแพศยา การไม่คลกุคลกีับบคุคลทีไ่มส่มควรคลกุคลดีว้ย 

   เชน่ พระราชา การไม่คบหากับตระกลูทีไ่มส่มควรคบหา เชน่ ตระกลูทีไ่มม่ศีรัทธา ไมม่คีวามเลือ่มใส 

   (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๑๓-๕๑๔/๓๘๘-๓๘๙ และดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๙๖/๕๗๑-๕๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

  พราหมณ์ ในกาลใดภกิษุเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายแลว้ ในกาล 

นัน้ ตถาคตยอ่มแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงเป็นผูรู้ป้ระมาณ 

ในการบรโิภคอาหาร คอื เธอพงึพจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตฉั่นอาหารเพยีงเพือ่ความ 

ด ารงอยูไ่ดแ้หง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่ 

อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่ และจักไมใ่หเ้วทนา 

ใหมเ่กดิขึน้ ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และการอยูผ่าสขุ จักมแีกเ่รา’ 

  พราหมณ์ ในกาลใดภกิษุเป็นผูรู้ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร ในกาลนัน้ 

ตถาคตยอ่มแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงเป็นผูป้ระกอบความ 

เพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง คอื เธอจงช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็น 

เครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวนั จงช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นเครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปฐมยาม 

แหง่ราตร ีนอนดจุราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ 

ก าหนดใจพรอ้มจะลกุขึน้ตลอดมัชฌมิยามแหง่ราตร ีจงลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิ ์

จากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นเครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ังตลอด 

ปัจฉมิยามแหง่ราตร’ี 

  พราหมณ์ ในกาลใดภกิษุเป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง 

ในกาลนัน้ ตถาคตยอ่มแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงเป็นผู ้

ประกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะ คอืท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การ 

แลด ูการเหลยีวด ูการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร 

การฉัน การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื 

การน่ัง การนอน การตืน่ การพดู การนิง่’ 

  พราหมณ์ ในกาลใดภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยสตสิมัปชญัญะ ในกาลนัน้ 

ตถาคตยอ่มแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงพักอยู ่ณ เสนาสนะ 

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

ภกิษุนัน้พักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง ภกิษุนัน้กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ ภกิษุนัน้ละอภชิฌาในโลก มใีจ 

ปราศจากอภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา) ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

อภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ(ความ 

หดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและร าคาญใจ) 

เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบภายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธจัจกกุกจุจะ ละ 

วจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ขา้มพน้วจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่คีวามสงสยัในกศุลธรรม 

ทัง้หลายอยู ่จงึช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉาได’้ 

  [๗๖] ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ นีท้ีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองบัน่ทอนก าลังปัญญา 

สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ เขา้ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุ 

อันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เขา้ทตุยิฌาน ... อยู ่เพราะปีต ิ

จางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย เขา้ 

ตตยิฌาน ... อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

เขา้จตตุถฌาน ... อยู ่

  พราหมณ์ ในภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นพระเสขะ ผูย้ังไมบ่รรลอุรหตั ยัง 

ปรารถนาธรรมทีเ่กษมจากโยคะอยา่งยอดเยีย่มอยูเ่หลา่นัน้ เรามคี าพร ่าสอนเชน่นี ้

แตส่ าหรับภกิษุผูเ้ป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้๑ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้๒ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบเหลา่นัน้ ธรรมเหลา่นีจ้งึจะเป็นไปเพือ่ความอยูเ่ป็นสขุ 

ในปัจจบุัน และเพือ่สตสิมัปชญัญะแกเ่ธอทัง้หลาย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒,๓ และ ๔ ขอ้ ๑๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๖ ในเลม่นี้ 

๒ ส ิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หมายถงึสิน้สังโยชน ์๑๐ ประการ คอื (๑) กามราคะ (๒) ปฏฆิะ (๓) มานะ 

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

   สังโยชนเ์หล่านี ้เรยีกวา่ ภวสังโยชน ์เพราะผกูพันหมูส่ัตวไ์วใ้นภพนอ้ยภพใหญ ่(ม.ม.ูอ. ๑/๘/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ คณกโมคคัลลานพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “สาวกของทา่นพระโคดมทีท่า่นพระโคดมสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้

พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้ส าเร็จนพิพานอันถงึทีส่ดุโดยสว่นเดยีวทกุพวกทเีดยีวหรอื 

หรอืวา่บางพวกก็ไมส่ าเร็จ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ สาวกของเราทีเ่ราสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้

พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้บางพวกส าเร็จนพิพานอันถงึทีส่ดุโดยสว่นเดยีว บางพวกไม ่

ส าเร็จ” 

  “อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัย ทีเ่ป็นเหตใุหน้พิพานก็มอียู ่ทางใหถ้งึนพิพาน 

ก็มอียู ่ทา่นพระโคดมผูช้กัชวนก็มพีระชนมอ์ยู ่แตส่าวกของทา่นพระโคดมทีท่า่น 

พระโคดมสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้บางพวกส าเร็จนพิพานอันถงึทีส่ดุ 

โดยสว่นเดยีว บางพวกกลับไมส่ าเร็จ” 

  [๗๗] “พราหมณ์ ถา้เชน่นัน้ เราจักถามทา่น ในเรือ่งนี ้ทา่นชอบใจอยา่งไร 

พงึพยากรณ์อยา่งนัน้ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืทา่นช านาญทางไปกรงุราชคฤหม์ใิชห่รอื” 

  “ใช ่ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุผูป้รารถนาจะไป 

กรงุราชคฤหพ์งึมาในทีน่ี ้บรุษุนัน้เขา้มาหาทา่นแลว้พดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

ขา้พเจา้ปรารถนาจะไปกรงุราชคฤห ์ขอทา่นจงบอกทางไปกรงุราชคฤหนั์น้ให ้

ขา้พเจา้ดว้ยเถดิ’ ทา่นพงึบอกเขาอยา่งนีว้า่ ‘พอ่คณุ มาเถดิ ทางนีไ้ปกรงุราชคฤห ์

ทา่นจงไปตามทางนัน้ชัว่ครูห่นึง่แลว้ จักเห็นหมูบ่า้นชือ่โนน้ ไปตามทางนัน้ชัว่ครู ่

หนึง่แลว้ จักเห็นนคิมชือ่โนน้ ไปตามทางนัน้ชั่วครูห่นึง่แลว้ จักเห็นสวนทีน่่ารืน่รมย ์

ป่าทีน่่ารืน่รมย ์ภาคพืน้ทีน่่ารืน่รมย ์สระโบกขรณีทีน่่ารืน่รมยข์องกรุงราชคฤห’์ 

  บรุษุนัน้ทีท่า่นสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้จ าทางผดิเดนิไปเสยี 

ทางตรงกันขา้ม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

  ตอ่มาบรุษุคนทีส่องปรารถนาจะไปกรงุราชคฤห ์พงึเดนิมา บรุษุนัน้เขา้มา 

หาทา่นแลว้พดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ปรารถนาจะไปกรงุราชคฤห ์ขอ 

ทา่นจงบอกทางไปกรงุราชคฤหนั์น้ใหข้า้พเจา้ดว้ยเถดิ’ ทา่นพงึบอกเขาอยา่งนีว้า่ 

‘พอ่คณุ มาเถดิ ทางนีไ้ปกรงุราชคฤห ์ทา่นจงไปตามทางนัน้ชัว่ครูห่นึง่แลว้ จัก 

เห็นหมูบ่า้นชือ่โนน้ ไปตามทางนัน้ชัว่ครูห่นึง่แลว้ จักเห็นนคิมชือ่โนน้ ไปตามทาง 

นัน้ชัว่ครูห่นึง่แลว้ จักเห็นสวนทีน่่ารืน่รมย ์ป่าทีน่่ารืน่รมย ์ภาคพืน้ทีน่่ารืน่รมย ์

สระโบกขรณีทีน่่ารืน่รมยข์องกรงุราชคฤห’์ 

  บรุษุนัน้ทีท่า่นสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้พงึไปถงึกรงุราชคฤห ์

โดยสวสัด ี

  พราหมณ์ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหก้รงุราชคฤหก็์มอียู ่ทางไปกรงุ 

ราชคฤหก็์มอียู ่ทา่นผูบ้อกก็ยังมชีวีติอยู ่แตบ่รุษุทีท่า่นสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้พร ่า 

สอนอยูอ่ยา่งนี ้คนหนึง่จ าทางผดิ เดนิไปเสยีทางตรงกันขา้ม คนหนึง่เดนิทางไป 

ถงึกรงุราชคฤหโ์ดยสวสัด”ี 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ในเรือ่งนี ้ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรได ้

ขา้พเจา้เป็นแตผู่บ้อกทาง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ฉันนัน้เหมอืนกัน นพิพานก็มอียู ่

ทางไปนพิพานก็มอียู ่เรา(ตถาคต)ผูช้กัชวนก็มอียู ่ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้สาวกทัง้หลาย 

ของเราทีเ่ราสัง่สอนอยูอ่ยา่งนี ้พร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้บางพวกส าเร็จนพิพานอันถงึ 

ทีส่ดุโดยสว่นเดยีว บางพวกไมส่ าเร็จ ในเรือ่งนี ้เราจะท าอยา่งไรได ้ตถาคตก็ 

เป็นแตผู่บ้อกทาง” 

  [๗๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ คณกโมคคัลลานพราหมณ์ ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระโคดม บคุคลผูไ้มม่ศีรัทธาประสงคจ์ะเลีย้งชวีติ ออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติ เป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา เจา้เลห่ ์ฟุ้งซา่น ถอืตัว โลเล กลับกลอก 

ปากกลา้ พดูพร ่าเพรือ่ ไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่ป้ระมาณในการ 

บรโิภคอาหาร ไมป่ระกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง ไมน่ าพาในความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๗. คณกโมคคัลลานสตูร 

เป็นสมณะ ไมม่คีวามเคารพอยา่งจรงิใจในสกิขา มักมาก ยอ่หยอ่นไป เป็นผูน้ า 

ในโอกกมนธรรม๑ทอดธรุะในปวเิวก(ความสงัด)เกยีจครา้น ละเลยความเพยีร 

หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ มปัีญญาทบึ เป็นดัง 

คนหนวกและคนใบ ้ทา่นพระโคดมยอ่มอยูร่ว่มกับคนเหลา่นัน้ไมไ่ด ้

  สว่นกลุบตุรผูม้ศีรัทธา ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เป็นผูไ้มโ่ออ้วด 

ไมม่มีายา ไมเ่จา้เลห่ ์ไมฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตัว ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดูพร ่าเพรือ่ 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร ประกอบความ 

เพยีรเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง น าพาในความเป็นสมณะ มคีวามเคารพอยา่งจรงิใจ 

ในสกิขา ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น ทอดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก 

ปรารภความเพยีร อทุศิกายและใจ มสีตมิั่นคง มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มั่น มจีติ 

แน่วแน่ มปัีญญา ไมเ่ป็นดังคนหนวกและคนใบ ้ทา่นพระโคดมผูเ้จรญิยอ่มอยูร่ว่ม 

กับกลุบตุรเหลา่นัน้ได ้

  บรรดารากไมห้อม บัณฑติยกยอ่งกฤษณาวา่เป็นเลศิ บรรดาไมท้ีม่แีกน่หอม 

บัณฑติยกยอ่งแกน่จันทนแ์ดงวา่เป็นเลศิ บรรดาไมท้ีม่ดีอกหอม บัณฑติยกยอ่ง 

ดอกมะลวิา่เป็นเลศิ แมฉั้นใด ค าสัง่สอนของทา่นพระโคดม ก็ฉันนัน้เหมอืนกนั 

จัดวา่ยอดเยีย่มกวา่อัชชธรรม๒ทัง้หลาย 

  ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองคท์รงประกาศธรรมแจม่แจง้ 

โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทาง 

แกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจีะเห็นรปูได’้ ขา้ 

พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นสรณะ ขอ 

ทา่นพระโคดมโปรดทรงจ าขา้พระองคไ์วว้า่ เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

คณกโมคคลัลานสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอกกมนธรรม ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ (คอื กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ และ 

   วจิกิจิฉา) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๖/๒๔๙) 

๒ อชัชธรรม แปลวา่ ธรรมซึง่มอียูข่ณะนี ้หมายถงึลัทธขิองครทูัง้ ๖ (ม.อ.ุอ. ๓/๗๘/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

 

๘. โคปกโมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โคปกโมคคลัลานะ 

  [๗๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ เมือ่พระผูม้พีระภาคปรนิพิพานแลว้ไมน่าน ทา่นพระอานนทพั์กอยู ่

ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล พระเจา้ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร กษัตรยิแ์ควน้มคธ ทรงระแวงพระเจา้ปัชโชต ิจงึรับสัง่ให ้

ปฏสิงัขรณ์กรงุราชคฤห ์

  ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์ไดค้ดิอยา่งนีว้า่ “ยังเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตใน 

กรงุราชคฤห ์ทางทีด่ ีเราพงึเขา้ไปหาโคปกโมคคัลลานพราหมณ์ถงึทีท่ างาน” 

แลว้เขา้ไปยังทีนั่น้ 

  โคปกโมคคัลลานพราหมณ์ เห็นทา่นพระอานนทเ์ดนิมาแตไ่กล จงึไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอานนทว์า่ “ขอเชญิทา่นพระอานนทเ์ขา้มาเถดิ ขอตอ้นรับ นาน ๆ 

ทา่นพระอานนทจ์ะมเีวลามาทีน่ี ้ขอเชญิทา่นพระอานนทจ์งน่ังเถดิ อาสนะนีป้ลูาด 

ไวแ้ลว้” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดน่ั้งบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ สว่นโคปกโมคคลัลาน 

พราหมณ์เลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรแหง่ใดแหง่หนึง่ซ ึง่ต า่กวา่ ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

อานนทว์า่ “ทา่นพระอานนท ์มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีป่ระกอบดว้ยธรรมครบทกุ 

ขอ้ทกุประการ อยา่งทีท่า่นพระโคดมผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองค ์

นัน้ทรงประกอบพรอ้มแลว้” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีป่ระกอบดว้ย 

ธรรมครบทกุขอ้ทกุประการ อยา่งทีพ่ระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมา 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงประกอบพรอ้มแลว้ เพราะพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ทรงยังมรรคทีย่ังไมอ่บุัตใิหอ้บุัต ิทรงยังมรรคทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิ ตรัสบอกมรรคที ่

ไมม่ใีครบอกได ้ทรงทราบชดัมรรค ทรงรูแ้จง้มรรค ทรงฉลาดในมรรค สว่นสาวก 

ทัง้หลายในบัดนีเ้ป็นผูด้ าเนนิตามมรรคในภายหลังจงึประกอบพรอ้มอยู่” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

  เรือ่งนีท้ีท่า่นพระอานนทไ์ดส้นทนากับโคปกโมคคลัลานพราหมณ์คา้งไว ้

  ขณะนัน้ วสัสการพราหมณ์มหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธ เทีย่วตรวจราชการ 

ในกรงุราชคฤห ์ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีท่ างานของโคปกโมคคัลลานพราหมณ์ 

แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นพระอานนท ์บัดนี ้พระคณุเจา้น่ังสนทนากัน 

ดว้ยเรือ่งอะไรหนอ และทา่นทัง้สองไดส้นทนาเรือ่งอะไรคา้งไว”้ 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “พราหมณ์ ในเรือ่งนี้ โคปกโมคคลัลานพราหมณ์ 

ไดก้ลา่วกับอาตมภาพอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระอานนท ์มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหม ที ่

ประกอบดว้ยธรรม๑ครบทกุขอ้ทกุประการ อยา่งทีท่า่นพระโคดมผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงประกอบพรอ้มแลว้’ 

  เมือ่โคปกโมคคัลลานพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อาตมภาพไดต้อบวา่ ‘พราหมณ ์

ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีป่ระกอบดว้ยธรรมครบทกุขอ้ทกุประการ อยา่งทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงประกอบพรอ้มแลว้ 

เพราะพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงยังมรรคทีย่ังไมอ่บุัตใิหอ้บุตั ิทรงยังมรรคที ่

ยังไมเ่กดิใหเ้กดิ ตรัสบอกมรรคทีไ่มม่ใีครบอกได ้ทรงทราบชดัมรรค ทรงรูแ้จง้มรรค 

ทรงฉลาดในมรรค สว่นสาวกทัง้หลายในบัดนีเ้ป็นผูด้ าเนนิตามมรรคในภายหลังจงึ 

ประกอบพรอ้มอยู’่ 

  เรือ่งนีแ้ลทีอ่าตมภาพไดส้นทนากับโคปกโมคคัลลานพราหมณ์คา้งไว ้ก็พอด ี

ทา่นมาถงึ” 

  [๘๐] วสัสการพราหมณ์ถามวา่ “ทา่นพระอานนท ์มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมที ่

ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้ทรงแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้กเป็นที ่

พึง่ของเธอทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้พงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี”้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึพระสัพพัญญตุญาณ (ม.อ.ุอ. ๓/๗๙/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ทรงแตง่ตัง้ 

ไวว้า่ ‘เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้กเป็นทีพ่ ึง่ของเธอทัง้หลาย’ ซึง่อาตมภาพ 

ทัง้หลายจะพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี้” 

  “ทา่นพระอานนท ์มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผูเ้ป็น 

เถระจ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนี้ 

จักเป็นทีพ่ ึง่ของเราทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้ทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี”้ 

  “พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผูเ้ป็นเถระ 

จ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้กเป็นทีพ่ ึง่ 

ของเราทัง้หลาย’ ซึง่อาตมภาพทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี”้ 

  “ทา่นพระอานนท ์ก็เมือ่ไมม่ทีีพ่ ึง่อยา่งนี ้อะไรเลา่เป็นเหตแุหง่ความสามัคค ี

กันโดยธรรม” 

  “พราหมณ ์อาตมภาพทัง้หลายมใิชค่นไมม่ทีีพ่ ึง่ อาตมภาพทัง้หลายเป็น 

คนมทีีพ่ ึง่ คอืมธีรรมเป็นทีพ่ ึง่” 

  วสัสการพราหมณ์กลา่ววา่ “ทา่นพระอานนท ์เมือ่กระผมถามทา่นพระ 

อานนทด์ังนีว้า่ ‘มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีท่า่นพระโคดมพระองคนั์น้ทรงแตง่ตัง้ไวว้า่ 

‘เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุรูปนีจั้กเป็นทีพ่ ึง่ของเธอทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้ทัง้หลาย 

พงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ ทา่นก็ตอบวา่ ‘พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยที ่

พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ทรงแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่เราลว่งลับไปแลว้ ภกิษุรปูนี้จักเป็นทีพ่ ึง่ของเธอทัง้หลาย’ 

ซึง่อาตมภาพทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ 

  เมือ่กระผมถามทา่นวา่ ‘มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผู ้

เป็นเถระจ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้ก 

เป็นทีพ่ ึง่ของเราทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้ทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ ทา่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

ก็ตอบวา่ ‘พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผูเ้ป็น 

เถระจ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนี้ 

จักเป็นทีพ่ ึง่ของเราทัง้หลาย’ ซึง่อาตมภาพทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ 

  และเมือ่กระผมถามทา่นวา่ ‘ก็เมือ่ไมม่ทีีพ่ ึง่อยา่งนี ้อะไรเลา่เป็นเหตแุหง่ 

ความสามัคคโีดยธรรม’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘พราหมณ์ อาตมภาพทัง้หลาย 

มใิชเ่ป็นคนไมม่ทีีพ่ ึง่ อาตมภาพทัง้หลายเป็นคนมทีีพ่ ึง่ คอืมธีรรมเป็นทีพ่ ึง่’ 

  ทา่นพระอานนท ์ก็ค าทีพ่ระคณุเจา้กลา่วมาแลว้นี ้กระผมจะพงึเขา้ใจเนือ้ 

ความไดอ้ยา่งไร” 

  [๘๑] “มอียู ่พราหมณ์ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธจา้พระองคนั์น้ ทรงบัญญัตสิกิขาบท ทรงแสดงปาตโิมกขแ์กภ่กิษุ 

ทัง้หลาย ทกุวนัอโุบสถ อาตมภาพเทา่ทีม่อียูนั่น้ จะเขา้ไปอาศัยคามเขตแหง่หนึง่ 

อยู ่ทกุรปูจะประชมุรว่มกนั แลว้เชญิภกิษุรปูทีส่วดปาตโิมกขไ์ดใ้หส้วด ถา้ขณะ 

สวดปาตโิมกข ์มภีกิษุตอ้งอาบัต ิมโีทษทีล่ว่งละเมดิอยู ่อาตมภาพทัง้หลายจะให ้

เธอท าตามธรรม ตามพระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพร ่าสอนไว ้

  ไดย้นิวา่ ภกิษุผูเ้จรญิทัง้หลายมไิดใ้ชใ้หอ้าตมภาพทัง้หลายท า ธรรมใชใ้ห ้

อาตมภาพทัง้หลายท า” 

  “ทา่นพระอานนท ์มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีพ่ระคณุเจา้ทัง้หลายสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูา แลว้เขา้ไปอาศัยอยูไ่ดใ้นบัดนี”้ 

  “มอียู ่ภกิษุรปูหนึง่ทีอ่าตมภาพทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

แลว้เขา้ไปอาศัยอยูไ่ดใ้นบัดนี”้ 

  “ทา่นพระอานนท ์เมือ่กระผมถามทา่นวา่ ‘มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีท่า่นพระ 

โคดมพระองคนั์น้ทรงแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้กเป็นทีพ่ ึง่ของ 

ทา่นทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้พงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ ทา่นก็ตอบวา่ ‘พราหมณ์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

ไมม่ภีกิษุสกัรปูหนึง่เลยทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมา 

สมัพทุธจา้พระองคนั์น้ทรงแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่เราลว่งลับไป ภกิษุรปูนีจั้กเป็นทีพ่ ึง่ 

ของเธอทัง้หลาย’ ซึง่อาตมภาพทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ 

  เมือ่กระผมถามทา่นวา่ ‘มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผู ้

เป็นเถระจ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนี้ 

จักเป็นทีพ่ ึง่ของเราทัง้หลาย’ ซึง่พระคณุเจา้ทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี’้ ทา่นก็ 

ตอบวา่ ‘พราหมณ์ ไมม่ภีกิษุแมส้กัรปูหนึง่เลยทีส่งฆส์มมต ิคอืภกิษุทีภ่กิษุผูเ้ป็น 

เถระจ านวนมากแตง่ตัง้ไวว้า่ ‘เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จลว่งลับไป ภกิษุรปูนี้ 

จักเป็นทีพ่ ึง่ของเราทัง้หลาย’ ซึง่อาตมภาพทัง้หลายพงึเขา้ไปหาไดใ้นบัดนี้’ 

  เมือ่กระผมถามทา่นวา่ ‘มภีกิษุสกัรปูหนึง่ไหมทีพ่ระคณุเจา้ทัง้หลายสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูา แลว้เขา้ไปอาศัยอยูไ่ดใ้นบัดนี’้ พระคณุเจา้ตอบวา่ ‘พราหมณ์ 

มภีกิษุอยูร่ปูหนึง่ทีอ่าตมภาพทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา แลว้เขา้ไป 

อาศัยอยูไ่ดใ้นบดันี’้ 

  ทา่นพระอานนท ์ค าทีพ่ระคณุเจา้กลา่วมาแลว้นี ้กระผมจะพงึเขา้ใจเนือ้ 

ความไดอ้ยา่งไร” 

ธรรมเป็นทีต่ ัง้แหง่ความเลือ่มใส 

  [๘๒] “มอียู ่พราหมณ์ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสบอกธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความเลือ่มใสไว ้๑๐ 

ประการ ในคณะของอาตมภาพ ภกิษุรปูใดมธีรรมเหลา่นัน้ อาตมภาพทัง้หลาย 

ยอ่มสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ภกิษุรปูนัน้ แลว้เขา้ไปอาศัยอยูใ่นบัดนี ้

  ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระและโคจรอยู ่มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

       ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ๑ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรม 

       ทัง้หลายทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และม ี

       ความงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

       บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น ทรงจ าไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

       เภสชับรขิาร๒ 

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติ เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทรงสตุะ ในทีน่ีห้มายถงึนวังคสัตถศุาสน ์คอื 

  สตุตะ   ไดแ้ก ่อภุโตวภิังค ์นทิเทส ขันธกะ ปรวิาร มงคลสตูร รตนสตูร นาฬกสตูร 

             ตวัุฏฏกสตูร ในสตุตนบิาต และพทุธพจนอ์ืน่ ๆ ทีม่ชี ือ่วา่สตุตะ 

  เคยยะ   ไดแ้ก ่พระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยตุตนกิาย 

  เวยยากรณะ  ไดแ้ก ่พระอภธิรรมปิฎกทัง้หมด พระสตูรทีไ่มม่คีาถาและพทุธพจนอ์ืน่ทีไ่มจั่ดเขา้ 

             ในองค ์๘ ทีเ่หลอื 

  คาถา   ไดแ้ก ่ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา และคาถาลว้นในสตุตนบิาตทีไ่มม่ชี ือ่วา่เป็นสตูร 

  อทุาน   ไดแ้ก ่พระสตูร ๘๒ สตูรทีเ่กีย่วดว้ยคาถาทีท่รงเปลง่ดว้ยพระทัยอันสหรคตดว้ย 

             โสมนัสญาณ 

  อติวิตุตกะ  ไดแ้ก ่พระสตูร ๑๑๐ สตูร ทีต่รัสโดยนัยว่า วุตฺตมทิ  ภควตา เป็นตน้ 

  ชาตกะ  ไดแ้ก ่ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง มอีปัณณกชาดก เป็นตน้ 

  อพัภตูธรรม  ไดแ้ก ่พระสตูรทีว่า่ดว้ยเรือ่งอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏทัง้หมด ทีต่รัสโดยนัยวา่ 

             “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อัศจรรยไ์มเ่คยม ี๔ อยา่งนี ้หาไดใ้นอานนท”์ ดังนีเ้ป็นตน้ 

  เวทลัละ   ไดแ้ก ่พระสตูรแบบถาม-ตอบ ซึง่ผูถ้ามไดท้ัง้ความรู ้และความพอใจ เชน่ จูฬเวทัลลสตูร 

             มหาเวทัลลสตูร สัมมาทฏิฐสิตูร สักกปัญหสตูร สังขารภาชนยีสตูร และ 

             มหาปณุณมสตูร (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๘/๑๓, ม.ม.อ. ๒/๓๓๓/๑๕๙) 

๒ คลิานปจัจยัเภสชับรขิาร คอื เภสัช ๕ ชนดิ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย 

   (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐, สารตฺถ.ฏกีา ๒/๒๙๐/๓๙๓) คลิานปัจจัยเภสัชบรขิารนีม้ปีระโยชน์ ๒ อย่างคอื 

    (๑) เป็นสิง่สัปปายะส าหรับภกิษุผูเ้จ็บไข ้จัดวา่เป็นบรขิารคอืบรวิารของชวีติ ดจุก าแพงลอ้มพระ 

   นครเพราะคอยป้องกันรักษาไมใ่หอ้าพาธทีจ่ะบ่ันทอนชวีติไดช้อ่งเกดิขึน้และเป็นสัมภาระของชวีติ คอื 

   คอยประคับประคองชวีติใหด้ ารงอยูน่าน (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐-๔๑, ม.ม.ูอ. ๑/๑๙๑/๓๙๗, ม.ม.ูฏกีา 

   ๑/๒๓/๒๑๓) 

    (๒) เป็นเครือ่งป้องกันโรค บ าบัดโรคทีใ่หเ้กดิทกุขเวทนา เนือ่งจากธาตกุ าเรบิใหห้ายไป (สารตฺถ.ฏกีา 

   ๒/๒๙๐/๓๙๓) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๒/๓๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

   ๕. แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

       หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้

       ทะลฝุา ก าแพง ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้ 

       หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไม่ 

       แยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศ 

       เหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันม ี

       ฤทธานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้๑ 

   ๖. ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีงมนุษย ์

       ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

   ๗. ก าหนดรูจ้ติของสตัวอ์ืน่ดว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะก็รูช้ดัวา่ 

       ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

       จติมโีทสะก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูช้ดัวา่ 

       ‘จติปราศจากโทสะ’ จติมโีมหะก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีมหะ’ หรอืจติ 

       ปราศจากโมหะก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโมหะ’ จติหดหูก็่รูช้ดัวา่ 

       ‘จติหดหู’่ หรอืจติฟุ้งซา่นก็รูช้ดัวา่ ‘จติฟุ้งซา่น’ จติเป็นมหัคคตะ 

       ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ หรอืจติไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูช้ดัวา่ ‘จติ 

       ไมเ่ป็นมหัคคตะ’ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ 

       หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ จติเป็น 

       สมาธก็ิรูช้ดัวา่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ หรอืจติไมเ่ป็นสมาธก็ิรูช้ดัวา่ ‘จติ 

       ไมเ่ป็นสมาธ’ิ จติหลดุพน้แลว้ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหลดุพน้แลว้’ หรอืจติ 

       ไมห่ลดุพน้แลว้ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมห่ลดุพน้แลว้’ 

   ๘. ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ 

       ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ 

       ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ 

       ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๘๔/๒๑๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

       ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็น 

       อันมากบา้ง วา่ ‘ในภพโนน้เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

       มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึ 

       มาเกดิในภพนี’้ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะ 

       ท่ัวไป และชวีประวตัอิยา่งนี้ 

   ๙. เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งาม 

       และไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

       รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม๑ 

         ๑๐. ท าใหแ้จง้เพราะรูย้ ิง่เองซึง่เจโตวมิตุติ๒ปัญญาวมิตุติ๓ อันหาอาสวะ 

       มไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป จงึเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  พราหมณ์ ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความเลือ่มใส ๑๐ ประการนี ้อันพระผูม้ ี

พระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสบอกไว ้

บรรดาอาตมภาพทัง้หลาย รปูใดมธีรรมเหลา่นี ้ในบัดนี ้อาตมภาพทัง้หลายยอ่ม 

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา แลว้เขา้ไปอาศัยรปูนัน้อยู”่ 

  [๘๓] เมือ่ทา่นพระอานนทก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ วสัสการพราหมณ์ มหา 

อ ามาตยแ์หง่แควน้มคธ ไดเ้รยีกอปุนันทเสนาบดมีาพดูวา่ “เสนาบด ีทา่น 

เขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื พระคณุเจา้เหลา่นีส้กัการะธรรมทีค่วรสกัการะ 

เคารพธรรมทีค่วรเคารพ นับถอืธรรมทีค่วรนับถอื บชูาธรรมทีค่วรบชูาอยูอ่ยา่งนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๗๕-๔๗๘/๒๐๘-๒๑๑ 

๒ เจโตวมิตุต ิหมายถงึสมาธทิีส่ัมปยตุดว้ยอรหัตตผล ทีช่ ือ่วา่ เจโตวมิตุต ิเพราะพน้จากราคะ (ทีเ่ป็น 

   ปฏปัิกขธรรมโดยตรง แตม่ไิดห้มายความวา่จะระงับบาปธรรมอืน่ไมไ่ด ้ด ูม.ม.ูฏกีา ๑/๖๙/๓๓๔) ใน 

   ทีน่ีห้มายถงึความหลดุพน้ดว้ยมสีมถกัมมัฏฐานเป็นพืน้ฐาน (ม.ม.ูอ. ๑/๖๙/๑๗๗, ดเูทยีบ องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๘๘/๖๒) 

๓ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึปัญญาทีส่หรคตดว้ยอรหัตตผลนัน้ ชือ่ว่า ปัญญาวมิตุต ิเพราะหลดุพน้จาก 

   อวชิชา (ทีเ่ป็นปฏปัิกขธรรมโดยตรง แตม่ไิดห้มายความวา่จะระงับบาปธรรมอืน่ไมไ่ด ้ด ูม.ม.ูฏกีา 

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

   ดเูทยีบ องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

เอาเถดิ พระคณุเจา้เหลา่นี ้ยอ่มสกัการะธรรมทีค่วรสกัการะ เคารพธรรมที ่

ควรเคารพ นับถอืธรรมทีค่วรนับถอื บชูาธรรมทีค่วรบชูา เพราะถา้พระคณุเจา้ 

เหลา่นัน้ไมพ่งึสกัการะ ไมพ่งึเคารพ ไมพ่งึนับถอื ไมพ่งึบชูาธรรมนี ้เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

ในบัดนี ้พระคณุเจา้เหลา่นัน้จะพงึสกัการะ พงึเคารพ พงึนับถอื พงึบชูา แลว้ 

เขา้ไปอาศัยธรรมอะไรอยูไ่ด”้ 

  ครัง้นัน้ วสัสการพราหมณ์ มหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธ ถามทา่นพระ 

อานนทว์า่ “ก็เวลานี ้ทา่นพระอานนทพั์กอยูท่ีไ่หน” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “เวลานี ้อาตมภาพพักอยูท่ีพ่ระเวฬวุนั” 

  “ทา่นพระอานนท ์ก็พระเวฬวุนัเป็นทีร่ืน่รมย ์มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึนอ้ย 

ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นทีท่ าการลับของมนุษย ์สมควรเป็นที ่

หลกีเรน้หรอื” 

  “ถกูแลว้ พราหมณ์ พระเวฬวุนัเป็นทีร่ืน่รมย ์มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึนอ้ย 

ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นทีท่ าการลับของมนุษย ์สมควรเป็นที ่

หลกีเรน้ ก็เพราะมผีูรั้กษาคุม้ครองเชน่ทา่น” 

  “ทา่นพระอานนท ์แทจ้รงิ พระเวฬวุนัเป็นทีร่ืน่รมย ์มเีสยีงนอ้ย มเีสยีง 

อกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นทีท่ าการลับของมนุษย ์

สมควรเป็นทีห่ลกีเรน้ ก็เพราะมพีระคณุเจา้ทัง้หลายเป็นผูม้ฌีาน และเป็นผูเ้ขา้ 

ฌานอยูป่ระจ าตา่งหาก 

  ทา่นพระอานนท ์กระผมจะขอเลา่ถวาย สมัยหนึง่ พระโคดมผูเ้จรญิพระ 

องคนั์น้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้แล 

กระผมเขา้ไปเฝ้าพระโคดมผูเ้จรญิพระองคนั์น้ถงึทีป่ระทับ ณ กฏูาคารศาลา ป่า 

มหาวนั ณ ทีนั่น้ พระองคไ์ดต้รัสฌานกถาโดยอเนกปรยิาย พระองคเ์ป็นผูม้ฌีาน 

และเป็นผูเ้ขา้ฌานอยูป่ระจ า และตรัสสรรเสรญิฌานทัง้ปวงหรอื” 

  [๘๔] “พราหมณ์ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงสรรเสรญิฌานทัง้ปวงก็ม ิ

ใช ่ไมท่รงสรรเสรญิฌานทัง้ปวงก็มใิช ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

พระผูม้พีระภาคพระองคน์ ัน้ไมท่รงสรรเสรญิฌานเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. มใีจถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดั 

       ตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดั๑กามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ บคุคล 

       นัน้จงึเพง่ หมกมุน่ จดจอ่ จนิตนาการ ท ากามราคะเทา่นัน้ไวภ้ายใน 

   ๒. มใีจถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ บคุคลนัน้จงึเพง่ 

       หมกมุน่ จดจอ่ จนิตนาการ ท าพยาบาทเทา่นัน้ไวภ้ายใน 

   ๓. มใีจถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ บคุคลนัน้จงึเพง่ 

       หมกมุน่ จดจอ่ จนิตนาการ ท าถนีมทิธะเทา่นัน้ไวภ้ายใน 

   ๔. มใีจถกูอทุธจัจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกูอทุธัจจกกุกจุจะครอบง าอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัอทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้๒ บคุคลนัน้จงึเพง่ หมกมุน่ จดจอ่ จนิตนาการ ท า 

       อทุธัจจกกุกจุจะเทา่นัน้ไวภ้ายใน 

   ๕. มใีจถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้๒ บคุคลนัน้จงึเพง่ 

       หมกมุน่ จดจอ่ จนิตนาการ ท าวจิกิจิฉาเทา่นัน้ไวภ้ายใน 

  พราหมณ์ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ไมท่รงสรรเสรญิฌานเชน่นี้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีส่ลดั ม ี๓ ประการ คอื (๑) ธรรมทีส่ลัดดว้ยการขม่ไว ้หมายถงึปฐมฌานทีม่อีสภุกัมมัฏฐาน 

   เป็นอารมณ์ (๒) ธรรมทีส่ลัดดว้ยองคนั์น้ หมายถงึวปัิสสนากัมมัฏฐาน (๓) ธรรมทีส่ลัดดว้ยการถอนขึน้ 

   หมายถงึอรหัตตมรรค (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๓/๗๓-๗๔) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔-๓๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

พระผูม้พีระภาคพระองคน์ ัน้ทรงสรรเสรญิฌานเชน่ไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติก วจิาร 

สงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ 

ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่บรรลตุตยิฌาน ... 

บรรลจุตตุถฌาน ... อยู ่

  พราหมณ์ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงสรรเสรญิฌานเชน่นี”้ 

  “ทา่นพระอานนท ์ไดย้นิวา่ พระโคดมผูเ้จรญิพระองคนั์น้ทรงตเิตยีนฌานที ่

ควรตเิตยีน ทรงสรรเสรญิฌานทีค่วรสรรเสรญิ ถา้เชน่นัน้ บัดนี ้กระผมขอลากลับ 

เพราะมกีจิ มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  “พราหมณ์ ทา่นจงรูก้าลอันควรไป ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ วสัสการพราหมณ์ มหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธ ชืน่ชมยนิด ี

ภาษิตของทา่นพระอานนท ์ลกุจากทีน่ั่งแลว้จากไป 

  ครัง้นัน้แล เมือ่วสัสการพราหมณ์ มหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธ จากไปแลว้ 

ไมน่าน โคปกโมคคัลลานพราหมณ์ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นพระ 

อานนทย์ังมไิดต้อบปัญหาทีก่ระผมทัง้หลายถามเลย” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “พราหมณ์ เราไดก้ลา่วแลว้มใิชห่รอืวา่ ‘ไมม่ภีกิษุ 

แมส้กัรปูหนึง่ทีป่ระกอบดว้ยธรรมครบถว้นทกุขอ้ทกุประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ทรงประกอบพรอ้มแลว้ เพราะ 

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงยังมรรคทีไ่มอ่บุตัใิหอ้บุัต ิทรงยังมรรคทีย่ัง 

ไมเ่กดิใหเ้กดิ ตรัสบอกมรรคทีไ่มม่ใีครบอกได ้ทรงทราบชดัมรรค ทรงรูแ้จง้ 

มรรค ทรงฉลาดในมรรค สว่นสาวกทัง้หลายในบัดนีเ้ป็นผูด้ าเนนิตามมรรคใน 

ภายหลังจงึประกอบพรอ้มอยู”่ 

โคปกโมคคลัลานสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

 

๙. มหาปณุณมสูตร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาในคนืดวงจนัทรเ์ต็มดวง สตูรใหญ ่

  [๘๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ในวันอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ คนืดวงจันทร ์

เต็มดวง พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุสงฆแ์วดลอ้ม ประทับน่ัง ณ ทีแ่จง้ ครัง้นัน้ 

ภกิษุรปูหนึง่ลกุจากอาสนะ หม่จวีรเฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคข์อทลูถามเหตอุยา่งหนึง่กับพระองค ์ถา้ 

พระผูม้พีระภาคทรงประทานวโรกาส ทีจ่ะตอบปัญหาแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ถา้เชน่นัน้ เธอจงน่ังบนอาสนะของตน 

แลว้ถามปัญหาทีเ่ธอตอ้งการจะถามเถดิ” 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  [๘๖] ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้น่ังบนอาสนะของตนแลว้ไดท้ลูถามปัญหากับ 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีใ้ชไ่หม คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ)” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ”์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

มลูเหตแุหง่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้มอีะไรเป็นมลูเหต ุ

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้มฉัีนทะ 

เป็นมลูเหต”ุ๑ 

  “อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนัน้เป็นอยา่งเดยีวกัน หรอือปุาทาน 

เป็นอยา่งอืน่จากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนัน้เป็นอยา่งเดยีวกันก็มใิช ่

ทัง้อปุาทานขนัธเ์ป็นอยา่งอืน่จากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการก็มใิช ่แตฉั่นทราคะใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนัน้ เป็นตัวอปุาทาน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็ฉันทราคะตา่ง ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

จะพงึมไีดห้รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มไีด ้ภกิษุ” แลว้ไดต้รัสตอ่ไปวา่ “ภกิษุ 

บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ในอนาคต ขอเราพงึมรีปูอยา่งนี้ 

มเีวทนาอยา่งนี ้มสีญัญาอยา่งนี ้มสีงัขารอยา่งนี ้มวีญิญาณอยา่งนี’้ 

  ภกิษุ ฉันทราคะตา่ง ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ พงึมไีด ้ดว้ยอาการ 

อยา่งนี”้ 

เหตทุีช่ ือ่วา่ขนัธ ์

  ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรขนัธจ์งึชือ่ 

วา่ขนัธ”์ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มฉีนัทะเป็นมลูเหต ุในทีน่ีห้มายถงึมตีัณหาเป็นมลูเหตุ (ม.อ.ุอ. ๓/๘๖/๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปในภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื 

ประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่รปูขนัธ ์

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปใน 

ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม นี้ 

เรยีกวา่วญิญาณขนัธ ์

  ภกิษุ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ขนัธจ์งึชือ่วา่ขนัธ”์ 

เหตทุีท่ าใหข้นัธป์รากฏ 

  ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ท าใหร้ปูขนัธป์รากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหเ้วทนาขนัธป์รากฏ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยท าใหส้ญัญาขนัธป์รากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหส้งัขารขนัธป์รากฏ 

อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหว้ญิญาณขนัธป์รากฏ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ มหาภตู ๔ เป็นเหตเุป็นปัจจัยท าให ้

รปูขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหเ้วทนาขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยท าใหส้ญัญาขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหส้งัขารขนัธป์รากฏ 

นามรปูเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหว้ญิญาณขนัธป์รากฏ” 

เหตเุกดิสกักายทฏิฐ ิ

  [๘๗] ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สกักายทฏิฐมิไีด ้

อยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ปถุชุน๑ในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็น 

พระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของ 

สตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู  

พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

พจิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา 

  พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีญัญา 

พจิารณาเห็นสญัญาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสญัญา 

  พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร 

พจิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  ภกิษุ สกักายทฏิฐมิไีดอ้ยา่งนี”้ 

เหตทุีท่ าใหส้กักายทฏิฐไิมม่ ี

  ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สกักายทฏิฐมิไีมไ่ดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ ได ้

เห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ 

ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณา 

เห็นรปูในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นีเ้พราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา 

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในเวทนา 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มสีญัญา 

ไมพ่จิารณาเห็นสญัญาในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในสญัญา 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร 

ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  ภกิษุ สกักายทฏิฐมิไีมไ่ดอ้ยา่งนี”้ 

คณุ โทษ และการสลดัออกจากอปุาทานขนัธ ์

  [๘๘] ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นคณุ อะไรเป็น 

โทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากรปู อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็น 

เครือ่งสลดัออกจากเวทนา อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลดัออก 

จากสญัญา อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากสงัขาร อะไร 

เป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยรปูเกดิขึน้ นี ้

เป็นคณุในรปู๑ สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็น 

โทษในรปู๒ ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในรปู นีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากรปู๓ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คณุในรปู ตรัสหมายถงึปรญิญาปฏเิวธ(การแทงตลอดดว้ยการก าหนดรู)้ และทกุขสัจ (ม.อ.ุอ. ๓/๘๘/๕๓) 

๒ โทษในรปู ตรัสหมายถงึปหานปฏเิวธ(การแทงตลอดดว้ยการละ) และสมทุัยสัจ (ม.อ.ุอ. ๓/๘๘/๕๓) 

๓ เครือ่งสลดัออกจากรปู ตรัสหมายถงึสัจฉกิริยิาปฏเิวธ(การแทงตลอดดว้ยการท าใหแ้จง้) และนโิรธสัจ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๘๘/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุในเวทนา สภาพทีเ่วทนา 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษในเวทนา ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสญัญาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุในสญัญา สภาพทีส่ญัญา 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษในสญัญา ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในสญัญา นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากสญัญา 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสงัขารเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุในสงัขาร สภาพทีส่งัขารไม ่

เทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษในสงัขาร ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในสงัขาร นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากสงัขาร 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยวญิญาณเกดิขึน้ นี้เป็นคณุในวญิญาณ สภาพที ่

วญิญาณไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษในวญิญาณ 

ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในวญิญาณ นีเ้ป็นเครือ่งสลัด 

ออกจากวญิญาณ” 

ความไมม่อีหงัการ มมงัการ และมานานสุยั 

  [๘๙] ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร 

เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั๑ ในกายทีม่วีญิญาณนี้ 

และในสรรพนมิติภายนอก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปในภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื 

ประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ภกิษุนัน้พจิารณาเห็นรูปทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอัน 

ชอบ ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ...

 

เชงิอรรถ : 

๑ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิมมงัการ หมายถงึตัณหา มานานสุยั หมายถงึมานะ (ม.ม.อ. ๒/๘๙/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปใน 

ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ภกิษุนัน้ 

พจิารณาเห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุ เมือ่บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งนี ้เห็นอยูอ่ยา่งนี ้จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ 

และมานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี้ และในสรรพนมิติในภายนอก” 

  [๙๐] ล าดับนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย ไดย้นิวา่ รปูเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สญัญาเป็นอนัตตา 

สงัขารเป็นอนัตตา วญิญาณเป็นอนัตตา เพราะเหตนัุน้ กรรมทีถ่กูอนัตตากระท า 

จักถกูตอ้งอัตตาไดอ้ยา่งไร” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของภกิษุรปูนัน้ดว้ยพระทัย 

แลว้ ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีโ่มฆบรุษุ 

บางคนในธรรมวนัิยนี้ เป็นผูไ้มรู่แ้จง้ ตกอยูใ่นอ านาจอวชิชา มใีจถกูตัณหา 

ครอบง า จงึเขา้ใจค าสัง่สอนของศาสดาอยา่งสะเพรา่ดว้ยความคดิค านงึวา่ ‘ทา่นผู ้

เจรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สญัญาเป็นอนัตตา 

สงัขารเป็นอนัตตา วญิญาณเป็นอนัตตา เพราะเหตนัุน้ กรรมทีถ่กูอนัตตากระท า 

จักถกูตอ้งอัตตาไดอ้ยา่งไร’ ภกิษุทัง้หลาย เราจะยอ้นถาม เราไดแ้นะน าเธอ 

ทัง้หลายในธรรมเหลา่นัน้ ๆ ไวแ้ลว้๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืรปูเทีย่งหรอืไม ่

เทีย่ง” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ข. (แปล) ๑๗/๘๒/๑๓๔-๑๓๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๙. มหาปณุณมสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื เวทนา ... 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปในภายในหรอืภายนอก หยาบหรอื 

ละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ภกิษุพงึพจิารณาเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ัน 

ไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปใน 

ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ภกิษุพงึ 

พจิารณาเห็นวญิญาณทัง้หมดน่ันดว้ยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

สงัขารทัง้หลาย ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณวา่ ‘หลดุ 

พน้แลว้’ อรยิสาวกยอ่มรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วร 

ท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค และเมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู่ 

ภกิษุประมาณ ๖๐ รปู ไดม้จีติหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น ดังนีแ้ล 

มหาปณุณมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาในคนืดวงจนัทรเ์ต็มดวง สตูรเล็ก 

  [๙๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ในวันอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ คนืดวงจันทร ์

เต็มดวง พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุสงฆแ์วดลอ้ม ประทับน่ัง ณ ทีแ่จง้ 

ขณะนัน้พระผูม้พีระภาคทรงเหลยีวดภูกิษุสงฆซ์ ึง่นิง่เงยีบอยูโ่ดยล าดับ จงึรับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อสตับรุษุพงึรูจั้กอสตับรุษุหรอืวา่ 

‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษุ’ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ไมรู่ ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีอ่สตับรุษุพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่ ‘ผูน้ี้เป็น 

อสตับรุษุ’ อนึง่ อสตับรุษุพงึรูจั้กสตับรุษุหรอืวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ” 

  “ไมรู่ ้พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๒๑-๒๓/๒๘-๓๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีอ่สตับรุษุพงึรูจั้กสตับรุษุวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็น 

สตับรุษุ’ 

  เพราะวา่ อสตับรุษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยอสทัธรรม๑ มคีวามภักดตีอ่อสตับรุษุ 

มคีวามคดิอยา่งอสตับรุษุ มคีวามรูอ้ยา่งอสตับรุษุ มถีอ้ยค าอยา่งอสตับรุษุ มกีาร 

กระท าอยา่งอสตับรุษุ มคีวามเห็นอยา่งอสตับรุษุ ใหท้านอยา่งอสตับรุษุ 

  อสตับรุษุผูป้ระกอบดว้ยอสทัธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา(ความเชือ่) ไมม่หีริ(ิความละอาย 

ตอ่บาป) ไมม่โีอตตัปปะ(ความเกรงกลัวบาป) มสีตุะนอ้ย(การไดย้นิไดฟั้งนอ้ย) 

เกยีจครา้น หลงลมืสต ิมปัีญญาทราม 

  อสตับรุษุผูป้ระกอบดว้ยอสทัธรรม เป็นอยา่งนี ้(๑) 

  อสตับรุษุผูภ้กัดตีอ่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้มสีมณพราหมณ์ผูไ้มม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิไมม่โีอตตัปปะ 

มสีตุะนอ้ย เกยีจครา้น หลงลมืสต ิมปัีญญาทราม เป็นมติร เป็นสหาย 

  อสตับรุษุผูภั้กดตีอ่อสตับรุษุ เป็นอยา่งนี้ (๒) 

  อสตับรุษุผูม้คีวามคดิอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง ยอ่มคดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

  อสตับรุษุผูม้คีวามคดิอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๓) 

  อสตับรุษุผูม้คีวามรูอ้ยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้ยอ่มรูเ้พือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง ยอ่มรูเ้พือ่เบยีดเบยีนผู ้

อืน่บา้ง ยอ่มรูเ้พือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

  อสตับรุษุผูม้คีวามรูอ้ยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๔) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึบาปธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๙๑/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

  อสตับรุษุผูม้ถีอ้ยค าอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้มปีกตพิดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

  อสตับรุษุผูม้ถีอ้ยค าอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๕) 

  อสตับรุษุผูม้กีารกระท าอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้มปีกตฆิา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม 

  อสตับรุษุผูม้กีารกระท าอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๖) 

  อสตับรุษุผูม้ทีฏิฐอิยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูม้ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญที ่

บชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงทีเ่ซน่สรวงแลว้ก็ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าด ี

ท าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ สตัวท์ีเ่ป็น 

โอปปาตกิะ๑ก็ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลก 

หนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนใหผู้อ้ ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลก 

  อสตับรุษุผูม้ทีฏิฐอิยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๗) 

  อสตับรุษุใหท้านอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนีใ้หท้านโดยไมเ่คารพ๒ ไมใ่หท้านดว้ยมอืของตน ไมใ่ห ้

ทานดว้ยความออ่นนอ้ม ใหท้านอยา่งเสยีไมไ่ด ้เป็นผูไ้มเ่ห็นผลใหท้าน 

  อสตับรุษุใหท้านอยา่งอสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๘) 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้

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

๒ ใหท้านโดยไมเ่คารพ หมายถงึไมเ่คารพทัง้ไทยธรรมและบคุคล เชน่ ถวายอาหารดว้ยของไมส่ะอาด ไม่ 

   นอบนอ้มตอ่ปฏคิาหก (ม.อ.ุอ. ๓/๙๑/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อสตับรุษุนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยอสทัธรรมอยา่งนี ้มคีวาม 

ภักดตีอ่อสตับรุษุอยา่งนี ้มคีวามคดิอยา่งอสตับรุษุอยา่งนี ้มคีวามรูอ้ยา่ง 

อสตับรุษุอยา่งนี ้มถีอ้ยค าอยา่งอสตับรุษุอยา่งนี ้มกีารกระท าอยา่งอสตับรุษุ 

อยา่งนี ้มคีวามเห็นอยา่งอสตับรุษุอยา่งนี ้ใหท้านอยา่งอสตับรุษุอยา่งนีแ้ลว้ หลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในคตขิองอสตับรุษุ 

  คตขิองอสตับรุษุ คอือะไร 

  คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  [๙๒] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตับรุษุพงึรูจั้กสตับรุษุ 

หรอืวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “รู ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีส่ตับรุษุพงึรูจั้กสตับรุษุวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

สว่นสตับรุษุพงึรูจั้กอสตับรุษุหรอืวา่ ‘ผูน้ี้เป็นอสตับรุษุ” 

  “รู ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีส่ตับรุษุพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษุ’ 

  เพราะวา่ สตับรุษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม มคีวามภักดตีอ่สตับรุษุ ม ี

ความคดิอยา่งสตับรุษุ มคีวามรูอ้ยา่งสตับรุษุ มถีอ้ยค าอยา่งสตับรุษุ มกีาร 

กระท าอยา่งสตับรุษุ มทีฏิฐอิยา่งสตับรุษุ ใหท้านอยา่งสตับรุษุ 

  สตับรุษุผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูม้ศีรัทธา มหีริ ิมโีอตตัปปะ มสีตุะมาก 

ปรารภความเพยีร มสีตติัง้มั่น มปัีญญา 

  สตับรุษุผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรม เป็นอยา่งนี ้(๑) 

  สตับรุษุผูภ้กัดตีอ่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้มสีมณพราหมณ์ผูม้ศีรัทธา มหีริ ิมโีอตตัปปะ มสีตุะมาก 

ปรารภความเพยีร มสีตติัง้มั่น มปัีญญา เป็นมติร เป็นสหาย 

  สตับรุษุผูภั้กดตีอ่สตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๒) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

  สตับรุษุผูม้คีวามคดิอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้ยอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง ยอ่มไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ยอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

  สตับรุษุผูม้คีวามคดิอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๓) 

  สตับรุษุผูม้คีวามรูอ้ยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้ยอ่มรูเ้พือ่ไมเ่บยีดเบยีนตนบา้ง ยอ่มรูเ้พือ่ไม ่

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง ยอ่มรูเ้พือ่ไมเ่บยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่ทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

  สตับรุษุผูม้คีวามรูอ้ยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๔) 

  สตับรุษุผูม้ถีอ้ยค าอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่ 

เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

  สตับรุษุผูม้ถีอ้ยค าอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๕) 

  สตับรุษุผูม้กีารกระท าอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลัก 

ทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

  สตับรุษุผูม้กีารกระท าอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี ้(๖) 

  สตับรุษุผูม้ทีฏิฐอิยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูม้ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูา 

แลว้มผีล การเซน่สรวงทีเ่ซน่สรวงแลว้มผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที าชัว่ม ี

โลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะมอียู ่

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีโ้ลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็มอียูใ่นโลก 

  สตับรุษุผูม้ทีฏิฐอิยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี้ (๗) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๑. เทวทหวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สตับรุษุใหท้านอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุในโลกนีใ้หท้านโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านดว้ย 

ความออ่นนอ้ม ใหท้านอยา่งบรสิทุธิ ์เป็นผูม้ทีฏิฐวิา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล’ ดังนี ้

แลว้จงึใหท้าน 

  สตับรุษุใหท้านอยา่งสตับรุษุ เป็นอยา่งนี้ (๘) 

  สตับรุษุนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธรรมอยา่งนี ้มคีวามภักดตีอ่สตับรุษุอยา่งนี ้

มคีวามคดิอยา่งสตับรุษุอยา่งนี ้มคีวามรูอ้ยา่งสตับรุุษอยา่งนี ้มถีอ้ยค าอยา่ง 

สตับรุษุอยา่งนี ้มกีารกระท าอยา่งสตับรุษุอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งสตับรุษุอยา่งนี ้ให ้

ทานอยา่งสตับรุษุอยา่งนีแ้ลว้ หลังจากตายแลว้ ยอ่มบังเกดิในคตขิองสตับรุษุ 

  คตขิองสตับรุษุ คอือะไร 

  คอื ความเป็นใหญใ่นเทวดา หรอืความเป็นใหญใ่นมนุษย”์ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูปณุณมสตูรที ่๑๐ จบ 

เทวทหวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เทวทหสตูร   ๒. ปัญจัตตยสตูร 

    ๓. กนิตสิตูร    ๔. สามคามสตูร 

    ๕. สนัุกขตัตสตูร   ๖. อาเนญชสปัปายสตูร 

    ๗. คณกโมคคัลลานสตูร  ๘. โคปกโมคคัลลานสตูร 

    ๙. มหาปณุณมสตูร   ๑๐. จฬูปณุณมสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑. อนุปทสตูร 

 

๒. อนปุทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมตามล าดบับท 

๑. อนปุทสตูร 

วา่ดว้ยธรรมตามล าดบับท 

  [๙๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สารบีตุรเป็นบัณฑติ๑ มปัีญญามาก๒ มปัีญญากวา้งขวาง๓ ม ี

ปัญญารา่เรงิ๔ มปัีญญารวดเร็ว๕ มปัีญญาเฉียบแหลม๖ มปัีญญาเพกิถอนกเิลส๗

 
เชงิอรรถ : 

๑ เป็นบณัฑติ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นบัณฑติเพราะเหต ุ๔ ประการ คอื (๑) เป็นผูฉ้ลาดในธาตุ (๒) เป็น 

   ผูฉ้ลาดในอายตนะ (๓) เป็นผูฉ้ลาดในปฏจิจสมปุบาท (๔) เป็นผูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๙๒/๕๖, และดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๘/๘๕) 

๒ มปีญัญามาก ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญามาก เพราะก าหนดถอืเอาคุณคอืศลี คณุคอืสมาธ ิคณุคอืปัญญา 

   คณุคอืวมิตุต ิและคณุคอืวมิตุตญิาณทัสสนะ (ม.อ.ุอ. ๓/๙๒/๕๖) 

๓ มปีญัญากวา้งขวาง ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญากวา้งขวาง เพราะญาณทีเ่ป็นไปในธาตุ อายตนะ ปฏจิจ- 

   สมปุบาท สญุญตา เป็นไปในอรรถ ธรรม นริตุต ิปฏภิาณ และเป็นไปในศลี สมาธ ิปัญญา วมิตุต ิ

   และวมิตุตญิาณทัสสนะ (ม.อ.ุอ. ๓/๙๒/๕๗) 

๔ มปีญัญารา่เรงิ ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญารา่เรงิ เพราะเป็นผูท้ าสตปัิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 

   อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ และอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ม.อ.ุอ. ๓/๙๒/๕๗) 

๕ มปีญัญารวดเร็ว ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญารวดเร็ว เพราะแลน่ไปเร็วในรปูทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบัน 

   และแลน่ไปเร็วในพระนพิพานอันเป็นทีด่ับชาต ิชรา มรณะ โดยพจิารณาท าใหแ้จ่มแจง้ ท าใหเ้ดน่ชดัวา่ 

   รปู ฯลฯ ชรา มรณะ ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันเกดิขึน้ มคีวามเสือ่มไป มคีวามสิน้ไป 

   มคีวามคลายก าหนัด และมคีวามดับไปเป็นธรรมดา (ม.อ.ุอ. ๓/๙๒/๕๗-๕๘) 

๖ มปีญัญาเฉยีบแหลม ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญาเฉียบแหลม เพราะไมใ่หก้ามวติก พยาบาทวติก 

   วหิงิสาวติก และอปุกเิลส ๑๖ ทีเ่กดิขึน้แลว้อาศัยอยู่ และเพราะบรรลอุรยิมรรค ๔ สามัญญผล ๔ 

   ปฏสิัมภทิา ๔ และอภญิญา ๖ (ม.อ.ุอ. ๓/๙๒/๕๘) 

๗ มปีญัญาเพกิถอนกเิลส ในทีน่ี้หมายถงึมปัีญญาเพกิถอนกเิลส เพราะเจาะ คอืท าลายกองโลภะ กองโทสะ 

   กองโมหะ กองอปุกเิลส ๑๖ และกรรมทีจ่ะน าไปสูภ่พทัง้หมด ทียั่งไมเ่คยเจาะท าลายมากอ่น (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๙๒/๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑. อนุปทสตูร 

ภกิษุทัง้หลาย เพยีงกึง่เดอืน สารบีตุรก็เห็นแจง้ธรรมตามล าดับบทได ้ในการเห็น 

แจง้ธรรมตามล าดับบท๑ของสารบีตุรนัน้มเีรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งนี ้สารบีตุรสงัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

ก็ธรรมในปฐมฌาน คอื วติก(ความตรกึ) วจิาร(ความตรอง) ปีต(ิความอิม่ใจ) 

สขุ(ความสขุ) จติเตกัคคตา(ความทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว) ผัสสะ(ความถกูตอ้ง) เวทนา 

(ความเสวยอารมณ์) สญัญา(ความหมายรู)้ เจตนา(ความจงใจ) วญิญาณ(ความ 

รูแ้จง้) ฉันทะ(ความพอใจ) อธโิมกข(์ความนอ้มใจเชือ่) วริยิะ(ความเพยีร) 

สต(ิความระลกึได)้ อเุบกขา(ความวางเฉย) มนสกิาร(ความใสใ่จ)เหลา่นัน้ สารบีตุร 

ก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมทีส่ารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู่ 

ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ 

ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้

หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอื 

กเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไป ยังมอียู’่ เธอม ี

ความเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๑) 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป สารบีตุรบรรลทุตุยิฌาน ม ี

ความผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต่ 

ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่ก็ธรรมในทตุยิฌาน คอื ความผอ่งใสในภายใน ปีต ิ

สขุ จติเตกคัคตา ผัสสะ เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉันทะ อธโิมกข ์วริยิะ 

สต ิอเุบกขา มนสกิารเหลา่นัน้ สารบีตุรก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมที ่

สารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย 

อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ เห็นแจง้ธรรมตามล าดบับท หมายความวา่ เห็นแจง้ดว้ยอ านาจสมาบัต ิและอ านาจองคฌ์าน (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๙๒/๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑. อนุปทสตูร 

เหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ 

‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะ 

การกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๒) 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป สารบีตุรมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ก็ธรรมในตตยิฌาน คอื สขุ สต ิสมัปชญัญะ(ความรูต้ัว) 

จติเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉันทะ อธโิมกข ์วริยิะ 

สต ิอเุบกขา มนสกิารเหลา่นัน้ สารบีตุรก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมที ่

สารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ี

ไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ 

ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รู ้

ชดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีด ้

เพราะการกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๓) 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

สารบีตุรบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่ก็ธรรม 

ในจตตุถฌาน คอื อเุบกขา อทกุขมสขุเวทนา เพราะใจบรสิทุธิแ์ลว้จงึไมม่คีวาม 

คดิค านงึ สตบิรสิทุธิ ์จติเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ 

ฉันทะ อธโิมกข ์วริยิะ สต ิอเุบกขา มนสกิารเหลา่นัน้ สารบีตุรก าหนดตาม 

ล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมทีส่ารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป 

สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่ม 

ดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้

หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอื 

กเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอม ี

ความเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๔) 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

สญัญาโดยประการทัง้ปวง สารบีตุรบรรลอุากาสานัญจายตนะ โดยก าหนดวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑. อนุปทสตูร 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่ก็ธรรมในอากาสานัญจายตนะ คอื อากาสานัญจายตน- 

สญัญา จติเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉันทะ อธโิมกข ์

วริยิะ สต ิอเุบกขา มนสกิารเหลา่นัน้ สารบีตุรก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ 

ธรรมทีส่ารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดั 

อยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไม ่

ยนิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พราก 

ไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุร 

นัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุข ์

มไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๕) 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

สารบีตุรบรรลวุญิญาณัญจายตนะ โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่

ก็ธรรมในวญิญาณัญจายตนะ คอื วญิญาณัญจายตนสญัญา จติเตกัคคตา ผัสสะ 

เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉันทะ อธโิมกข ์วริยิะ สต ิอเุบกขา 

มนสกิารเหลา่นัน้ สารบีตุรก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมทีส่ารบีตุรรูแ้จง้แลว้ 

เหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ 

ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อัน 

กเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ 

มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัด 

ทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท า 

ธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๖) 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง สารบีตุร 

บรรลอุากญิจัญญายตนะ โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่ก็ธรรมในอากญิจัญญายตนะ 

คอื อากญิจัญญายตนสญัญา จติเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สญัญา 

เจตนา วญิญาณ ฉันทะ อธโิมกข ์วริยิะ สต ิอเุบกขา มนสกิารเหลา่นัน้ 

สารบีตุรก าหนดตามล าดับบทไดแ้ลว้ ธรรมทีส่ารบีตุรรูแ้จง้แลว้เหลา่นัน้ ยอ่ม 

เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดับไป สารบีตุรนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ี ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑. อนุปทสตูร 

ยังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้

อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กให ้

ปราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ 

ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ให ้

มากขึน้ (๗) 

  [๙๕] อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

สารบีตุรบรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนะอยู ่เธอมสีตอิอกจากสมาบัตนัิน้แลว้ 

พจิารณาเห็นธรรมทีล่ว่งลับ ดับ แปรผันไปแลว้วา่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นี้ 

ทีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้

อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กให ้

ปราศจากเขตแดนคอืกเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ 

ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอมคีวามเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ให ้

มากขึน้ (๘) 

  [๙๖] อกีประการหนึง่ เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนะไดโ้ดยประการ 

ทัง้ปวง สารบีตุรบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่เพราะเห็นดว้ยปัญญา อาสวะ๑ 

ทัง้หลายของเธอจงึสิน้ไป สารบีตุรนัน้มสีตอิอกจากสมาบัตแิลว้ พจิารณาเห็นธรรม 

ทีล่ว่งลับ ดับ แปรผันไปแลว้วา่ ‘ไดย้นิวา่ ธรรมเหลา่นีท้ีย่ังไมม่ก็ีมขี ึน้ ทีม่แีลว้ 

ยอ่มดับไป’ เธอจงึไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้

หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในธรรมเหลา่นัน้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอื 

กเิลสไดแ้ลว้อยู ่สารบีตุรนัน้รูช้ดัวา่ ‘การสลัดทกุขท์ีส่งู ๆ ขึน้ไปยังมอียู’่ เธอม ี

ความเห็นวา่ การสลัดทกุขม์ไีดเ้พราะการกระท าธรรมนัน้ใหม้ากขึน้ (๙) 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูก้ลา่วชอบ พงึกลา่วชมภกิษุรปูใดวา่ ‘เป็นผู ้

ถงึวส(ีความช านาญ) ถงึบารม(ีความส าเร็จ)ในอรยิศลี เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีน 

อรยิสมาธ ิเป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิปัญญา เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิวมิตุต’ิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสวะ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

ภกิษุรปูนัน้คอืสารบีตุรน่ันเอง ทีผู่ก้ลา่วชอบพงึกลา่วชมวา่ ‘เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารม ี

ในอรยิศลี เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิสมาธ ิเป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิปัญญา 

เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิวมิตุต’ิ 

  บคุคลผูก้ลา่วชอบ พงึกลา่วชมภกิษุรปูใดวา่ ‘เป็นบตุร เป็นโอรสของพระผู ้

มพีระภาค เกดิแตพ่ระโอษฐข์องพระผูม้พีระภาค เกดิแตธ่รรม อันธรรมเนรมติแลว้ 

เป็นธรรมทายาท ไมใ่ชเ่ป็นอามสิทายาท’ ภกิษุรปูนัน้คอืสารบีตุรน่ันเอง ทีผู่ก้ลา่ว 

ชอบพงึกลา่วชมวา่ ‘เป็นบตุร เป็นโอรสของพระผูม้พีระภาค เกดิแตพ่ระโอษฐข์อง 

พระผูม้พีระภาค เกดิแตธ่รรม อันธรรมเนรมติแลว้ เป็นธรรมทายาท ไมใ่ชเ่ป็น 

อามสิทายาท’ 

  ภกิษุทัง้หลาย สารบีตุรประกาศธรรมจักรอันไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ ทีต่ถาคต 

ประกาศไวแ้ลว้โดยล าดับ โดยชอบทเีดยีว” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อนปุทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

วา่ดว้ยหลกัการตรวจสอบ ๖ ประการ 

  [๙๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘ขา้พเจา้รูช้ดั 

วา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‘๑ เธอทัง้หลายไมค่วรยนิด ีไมค่วรคัดคา้นค ากลา่ว 

ของภกิษุรปูนัน้ ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นแลว้ พงึถามปัญหาวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุโวหาร ๔ 

ประการนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้’ 

  โวหาร ๔ ประการ๒ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

  ทา่นผูม้อีาย ุโวหาร ๔ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ ก็จติของทา่นผูม้อีาย ุ

ผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึหลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมย่ดึมั่นในโวหาร ๔ 

ประการนีไ้ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้๓ บรรลปุระโยชนต์น๔โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๕ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ จงึนับวา่มธีรรมสมควรพยากรณ์ไดด้ังนีว้า่ ‘ทา่น 

ผูม้อีาย ุขา้พเจา้ไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้

หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในสิง่ทีต่นเห็นแลว้ มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอื 

กเิลสไดแ้ลว้อยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒, ๓ และ ๔ ขอ้ ๑๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๖ ในเลม่นี้ 

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

๓ ปลงภาระไดแ้ลว้ ในทีน่ีห้มายถงึปลงขันธภาระได ้ปลงกเิลสภาระได ้และปลงอภสิังขารภาระได ้

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

๔ บรรลปุระโยชนต์น ในทีน่ีห้มายถงึบรรลอุรหัตตผล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

๕ ส ิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๗๗ (คณกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๘๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

  ขา้พเจา้ไมย่นิด ี... ในสิง่ทีต่นไดฟั้งแลว้ ... 

  ขา้พเจา้ไมย่นิด ี... ในสิง่ทีต่นไดท้ราบแลว้ ... 

  ขา้พเจา้ไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย อันกเิลสอาศัยไมไ่ด ้อันกเิลสพัวพันไมไ่ด ้

หลดุพน้แลว้ พรากไดแ้ลว้ในสิง่ทีต่นไดรู้ ้มจีติทีฝึ่กใหป้ราศจากเขตแดนคอืกเิลส 

ไดแ้ลว้อยู ่จติของขา้พเจา้ผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีแ้ล จงึหลดุพน้จากอาสวะ เพราะ 

ไมย่ดึมั่นในโวหาร ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ค าทีภ่กิษุรปูนัน้กลา่ว เธอทัง้หลายควรชืน่ชมยนิดวีา่ ‘สาธ’ุ 

แลว้พงึถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ 

หลกัการตรวจสอบอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  [๙๙] ‘ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ ก็จติของทา่นผูม้อีาย ุ

ผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมย่ดึมั่นในอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีไ้ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ จงึนับวา่มธีรรมอันสมควรจะพยากรณ์ไดด้ังนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้รูแ้จง้รปูวา่ ‘ไมม่กี าลัง ปราศจากความน่ารัก ไมเ่ป็นทีต่ัง้ 

แหง่ความชืน่ใจ’ จงึรูช้ดัวา่ ‘จติของเราหลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป เพราะ 

ความคลายไป เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะความสละคนืซึง่ 

อปุาทานขนัธท์ีย่ดึมั่นในรปู และอนุสยัคอืความตัง้ใจมั่นและความปักใจมั่นได ้

  ขา้พเจา้รูแ้จง้เวทนา ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูแ้จง้สญัญา ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูแ้จง้สงัขาร ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูแ้จง้วญิญาณวา่ ‘ไมม่กี าลัง ปราศจากความน่ารัก ไมเ่ป็นทีต่ัง้แหง่ 

ความชืน่ใจ’ จงึรูช้ดัวา่ ‘จติของเราหลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป เพราะ 

ความคลายไป เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะความสละคนืซึง่ 

อปุาทานขนัธท์ีย่ดึมั่นในวญิญาณ และอนุสยัคอืความตัง้ใจมั่นและความปักใจมั่นได ้

ทา่นผูม้อีาย ุจติของขา้พเจา้ผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนี ้จงึหลดุพน้จากอาสวะ เพราะ 

ไมย่ดึมั่นในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีไ้ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ค าทีภ่กิษุรปูนัน้กลา่ว เธอทัง้หลายควรชืน่ชมยนิดวีา่ ‘สาธ’ุ 

แลว้พงึถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ 

หลกัการตรวจสอบธาต ุ๖ ประการ 

  [๑๐๐] ‘ทา่นผูม้อีาย ุธาต ุ๖ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น 

เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธจา้พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ 

  ธาต ุ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

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

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

   ๕. อากาสธาต(ุธาตคุอือากาศ)  ๖. วญิญาณธาต(ุธาตคุอืวญิญาณ) 

  ทา่นผูม้อีาย ุธาต ุ๖ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ ก็จติของทา่นผูม้อีาย ุผูรู้ ้

อยู ่เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึหลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมย่ดึมั่นในธาต ุ๖ ประการนีไ้ด’้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ จงึนับวา่มธีรรมอันสมควรจะพยากรณ์ไดว้า่ ‘ทา่น 

ผูม้อีาย ุขา้พเจา้มไิดย้ดึมั่นปฐวธีาตโุดยความเป็นอัตตา และมไิดย้ดึมั่นอัตตาที ่

อาศัยปฐวธีาต’ุ จงึรูช้ดัวา่ ‘จติของเราหลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป เพราะ 

ความคลายไป เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะความสละคนืซึง่ 

อปุาทานขนัธท์ีย่ดึมั่นอาศยัปฐวธีาต ุและอนุสยัคอืความตัง้ใจมั่นและความปักใจมั่น 

ได ้

  ขา้พเจา้มไิดย้ดึมั่นอาโปธาต ุฯลฯ 

  ขา้พเจา้มไิดย้ดึมั่นเตโชธาต ุฯลฯ 

  ขา้พเจา้มไิดย้ดึมั่นวาโยธาต ุฯลฯ 

  ขา้พเจา้มไิดย้ดึมั่นอากาสธาต ุฯลฯ 

  ขา้พเขา้มไิดย้ดึมั่นวญิญาณธาตโุดยความเป็นอัตตา และมไิดย้ดึมั่นอัตตาอัน 

อาศัยวญิญาณธาต ุจงึรูช้ดัวา่ ‘จติของเราหลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป 

เพราะความคลายก าหนัด เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะ 

ความสละคนืซึง่อปุาทานขนัธท์ีย่ดึมั่นอาศัยวญิญาณธาต ุและอนุสยัคอืความตัง้ใจ 

มั่นและความปักใจมั่นได ้ทา่นผูม้อีาย ุจติของขา้พเจา้ผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนี้ จงึ 

หลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมย่ดึมั่นในธาต ุ๖ ประการนีไ้ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ค าทีภ่กิษุรปูนัน้กลา่ว เธอทัง้หลายควรชืน่ชมยนิดวีา่ ‘สาธ’ุ 

แลว้พงึถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ 

หลกัการตรวจสอบอายตนะ ๑๒ ประการ 

  [๑๐๑] ‘ทา่นผูม้อีาย ุก็อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอยา่งละ ๖ 

ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

  อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอยา่งละ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักข(ุตา)คูก่ับรปู    ๒. โสตะ(ห)ูคูก่ับสทัทะ(เสยีง) 

   ๓. ฆานะ(จมกู)คูก่ับคันธะ(กลิน่)  ๔. ชวิหา(ลิน้)คูก่ับรส 

   ๕. กายคูก่ับโผฏฐัพพะ   ๖. มโน(ใจ)คูก่ับธรรมารมณ์ 

  ทา่นผูม้อีาย ุอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอยา่งละ ๖ ประการนี ้

ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ตรัสไวช้อบแลว้ ก็จติของทา่นผูม้อีาย ุผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึหลดุพน้จากอาสวะ 

เพราะไมย่ดึมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอยา่งละ ๖ ประการนีไ้ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ จงึนับวา่มธีรรมอันสมควรจะพยากรณ์ไดว้า่ ‘ทา่นผูม้ ี

อาย ุขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ‘จติของขา้พเจา้หลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป เพราะ 

ความคลายไป เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะความสละคนืซึง่ 

ความพอใจ ความก าหนัด ความยนิด ีความอยาก ความยดึมั่น อปุาทาน และ 

อนุสยัคอืความตัง้ใจมั่นและความปักใจมั่นในจักข ุในรปู ในจักขวุญิญาณ และใน 

ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณ 

  ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ฯลฯ ในโสตะ ในเสยีง ในโสตวญิญาณ ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ฯลฯ ในฆานะ ในกลิน่ ในฆานวญิญาณ ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ฯลฯ ในชวิหา ในรส ในชวิหาวญิญาณ ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ฯลฯ ในกาย ในโผฏฐัพพะ ในกายวญิญาณ ฯลฯ 

  ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ‘จติของขา้พเจา้หลดุพน้แลว้’ เพราะความสิน้ไป เพราะ 

ความคลายไป เพราะความดับไป เพราะความสละไป และเพราะความสละคนืซึง่ 

ความพอใจ ความก าหนัด ความยนิด ีความอยาก ความยดึมั่น อปุาทาน และ 

อนุสยัคอืความตัง้ใจมั่นและความปักใจมั่นในมโน ในธรรมารมณ์ ในมโนวญิญาณ 

และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณ ทา่นผูม้อีาย ุจติของขา้พเจา้ผูรู้อ้ยู ่เห็น 

อยูอ่ยา่งนีจ้งึหลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมย่ดึมั่นในอายตนะภายในและอายตนะ 

ภายนอกอยา่งละ ๖ ประการนีไ้ด’้ 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ค าทีภ่กิษุรปูนัน้กลา่ว เธอทัง้หลายควรชืน่ชมยนิดวีา่ ‘สาธ’ุ 

แลว้พงึถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ 

หลกัการตรวจสอบเรือ่งการถอนอนสุยั 

  [๑๐๒] ‘ทา่นผูม้อีายรุูอ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งไร จงึถอนอหงัการ มมังการ และ 

มานานุสยั ในกายอันมวีญิญาณนี ้และในสรรพนมิติภายนอกไดด้ว้ยด’ี 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 

หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ จงึนับวา่มธีรรมอันสมควรจะพยากรณ์ไดว้า่ ‘ทา่นผูม้ ี

อาย ุเมือ่กอ่นทีข่า้พเจา้ยงัครองเรอืนอยู ่ยังเป็นผูไ้มรู่ ้พระตถาคต หรอืสาวก 

ของพระตถาคต ไดแ้สดงธรรมแกข่า้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้ไดส้ดับธรรมนัน้แลว้ จงึเกดิ 

ศรัทธาในพระตถาคต เมือ่มศีรัทธา ยอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่ง 

อดึอดั เป็นทางแหง่ธลุ ีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ การทีผู่ค้รองเรอืนจะ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทาง 

ทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติเถดิ’ 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ 

  ตอ่มา ขา้พเจา้ละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกน 

ผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ขา้พเจา้ 

บวชแลว้อยา่งนี ้ถงึความเป็นผูม้สีกิขาและสาชพีของภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ละ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ ม ี

       ความละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้คอืรับเอา 

       แตส่ ิง่ของทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตส่ ิง่ของทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคน 

       สะอาดอยู ่

   ๓. ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์คอื ประพฤตพิรหมจรรย ์

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

   ๔. ละ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์

       มถีอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ ไม ่

       ไปบอกฝ่ายโนน้ เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ 

       ไมม่าบอกฝ่ายนี้ เพือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่ 

       เสรมิคนทีป่รองดองกัน ชืน่ชม ยนิด ีเพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน 

       พดูแตถ่อ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๖. ละ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใคร ่พอใจ 

   ๗. ละ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ 

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีี ่

       อา้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกก่าลเวลา 

   ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๑และภตูคาม๒ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล๓ 

          ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่ 

       ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้

       ของหอมและเครือ่งประทนิผวิ อันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๔ 

          ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒-๓-๔ ดเูชงิอรรถที ่๑, ๒, ๓ และ ๔ ขอ้ ๑๔ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโิสธนสตูร 

         ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

         ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

         ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

         ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

         ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

         ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวนไรน่าและทีด่นิ 

         ๒๒. เวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

         ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้ขาย 

         ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่ง 

       ตวงวดั 

          ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

         ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

          การปลน้ และการขูก่รรโชก 

  ขา้พเจา้นัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง 

จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีเหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ 

ขา้พเจา้นัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธเ์ชน่นีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันปราศจากโทษในภายใน 

  [๑๐๓] ขา้พเจา้นัน้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๒. ฉวโีสธนสตูร 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวม 

มนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ขา้พเจา้นัน้ 

ประกอบดว้ยอรยิอนิทรยีสงัวรเชน่นีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนดว้ยกเิลสในภายใน 

  ขา้พเจา้นัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน การดืม่ 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ขา้พเจา้นัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะ 

แลว้พักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ 

ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง ขา้พเจา้กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ 

  ขา้พเจา้นัน้ละอภชิฌาในโลก มใีจปราศจากอภชิฌา ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

อภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ มจีติ 

ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะ ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

ถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบภายใน ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา ขา้มพน้วจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่คีวามสงสยั 

ในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

  [๑๐๔] ขา้พเจา้นัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมอง บั่นทอน 

ก าลังปัญญา สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติก 

วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน 

มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต ่

ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิฯลฯ บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน 

ฯลฯ อยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ขา้พเจา้นัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  เมือ่ขา้พเจา้รูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้รูอ้ยูเ่ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จงึถอนอหังการ มมังการ  

และมานานุสยั๑ในกายทีม่วีญิญาณนีแ้ละในสรรพนมิติภายนอกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ค าทีภ่กิษุรปูนัน้กลา่ว เธอทัง้หลายควรชืน่ชมยนิดวีา่ ‘สาธ’ุ 

แลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ท่านผูม้อีาย ุเป็นลาภของเราทัง้หลาย เราทัง้หลายไดด้แีลว้ 

ทีพ่จิารณาเห็นทา่นผูม้อีายเุชน่ทา่นเป็นเพือ่นพรหมจาร”ี 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ฉวโิสธนสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สปัปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของสตับรุษุและธรรมของอสตับรุษุ 

  [๑๐๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๙ (มหาปุณณมสตูร) หนา้ ๑๐๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมของสตับรุษุและธรรมของอสตับรุษุแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังธรรมของสตับรุษุและธรรมของอสตับรุษุนัน้ จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ธรรมของอสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุในโลกนี ้เป็นผูอ้อกจากตระกลูสงูบวชแลว้ เธอยอ่มพจิารณา 

เห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูอ้อกจากตระกลูสงู๑บวช สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้มไิดเ้ป็นผู ้

ออกจากตระกลูสงูบวช’ เพราะความเป็นผูม้ตีระกลูสงูนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน 

ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูม้ตีระกลูสงู ธรรม 

คอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอืธรรมคอื 

โมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมใ่ชเ่ป็นผูอ้อกจากตระกลูสงูบวชแลว้ แต ่

เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผู ้

ควรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูม้ตีระกลูสงูนัน้ 

สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูอ้อกจากตระกลูใหญ่๒บวช ฯลฯ เป็นผูอ้อก 

จากตระกลูมโีภคะมากบวช ... เป็นผูอ้อกจากตระกลูมโีภคะโอฬารบวช อสตับรุษุ 

นัน้ยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เราเป็นผูอ้อกจากตระกลูมโีภคะโอฬารบวช สว่น 

ภกิษุอืน่เหลา่นี ้ไมใ่ชเ่ป็นผูอ้อกจากตระกลูมโีภคะโอฬารบวช’ เพราะความเป็นผูม้ ี

โภคะโอฬารนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตระกลูสงู ในทีน่ีห้มายถงึตระกลูกษัตรยิ ์หรอืตระกลูพราหมณ์ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๐๕/๖๘) 

๒ ตระกลูใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ หรอืตระกลูแพศย ์(ม.อ.ุอ. ๓/๑๐๕/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูม้โีภคะโอฬาร 

ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอื 

ธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมใ่ชเ่ป็นผูอ้อกจากตระกลูมโีภคะ 

โอฬารบวชแลว้ แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติาม 

ธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูม้ ี

โภคะโอฬารนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน 

ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒-๔) 

  [๑๐๖] อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มยีศ๑ ยอ่มพจิารณาเห็น 

ดังนีว้า่ ‘เรามชีือ่เสยีง มยีศ สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้เป็นผูไ้มม่ชี ือ่เสยีง มศีักดิน์อ้ย‘๒ 

เพราะความเป็นผูม้ชี ือ่เสยีงนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูม้ชี ือ่เสยีง ธรรมคอื 

โลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอืธรรมคอื 

โมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมใ่ชเ่ป็นผูม้ชี ือ่เสยีง ไมใ่ชเ่ป็นผูม้ยีศ แต ่

เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผู ้

ควรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูม้ชี ือ่เสยีงนัน้ สตับรุษุ 

นัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๕) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร๓ ยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เราเป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี้ เป็นผูไ้มไ่ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร’ เพราะการไดนั้น้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ มยีศ ในทีน่ีห้มายถงึสมบรูณ์ดว้ยบรวิาร (ม.อ.ุอ. ๓/๑๐๖/๖๘) 

๒ มศีกัด ิน์อ้ย ในทีน่ีห้มายถงึมบีรวิารนอ้ย (ม.อ.ุอ. ๓/๑๐๖/๖๘) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๘๒ (โคปกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๙๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะการไดนั้น้ ธรรมคอืโลภะยอ่ม 

ไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอืธรรมคอืโมหะยอ่มไม ่

ถงึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม 

เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะการไดนั้น้ สตับรุษุนัน้ 

จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๖) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นพหสูตู ยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็น 

พหสูตู สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้ไมเ่ป็นพหสูตู’ เพราะความเป็นพหสูตูนัน้ อสตับรุษุ 

นัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นพหสูตู ธรรมคอืโลภะ 

ยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอืธรรมคอืโมหะยอ่ม 

ไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นพหสูตู แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควร 

แกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ 

ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นพหสูตูนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้น 

ภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๗) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูท้รงจ าวนัิย ยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูท้รงจ าวนัิย สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้ไมเ่ป็นผูท้รงจ าวนัิย’ เพราะความเป็นผูท้รง 

จ าวนัิยนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูท้รงจ าวนัิยนัน้ 

ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอื 

ธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูท้รงจ าวนัิย แตเ่ป็นผู ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา 

ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูท้รงจ าวนัิยนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท า 

ขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๘) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นพระธรรมกถกึ ยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เรา 

เป็นพระธรรมกถกึ สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นพระธรรมกถกึ’ เพราะความเป็น 

พระธรรมกถกึนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นพระธรรมกถกึ ธรรม 

คอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอืธรรมคอื 

โมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นพระธรรมกถกึ แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ 

ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นพระธรรมกถกึนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัต ิ

เทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๙) 

  [๑๐๗] อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ยอ่มพจิารณา 

เห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูถ้อืการอยู ่

ป่าเป็นวตัร’ เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร 

ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอื 

ธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร แต ่

เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผู ้

ควรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัรนัน้ 

สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๐) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูถ้อืการทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร ยอ่มพจิารณา 

เห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืการทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผู ้

ถอืการทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร’ เพราะความเป็นผูถ้อืการทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัรนัน้ 

อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อืการทรงผา้บังสกุลุ 

เป็นวตัร ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป 

หรอืธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูถ้อืการทรงผา้บังสกุลุ 

เป็นวตัร แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม 

เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูถ้อืการทรง 

ผา้บังสกุลุเป็นวตัรนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน 

ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๑) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูถ้อืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ยอ่ม 

พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร สว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้

ไมเ่ป็นผูถ้อืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร’ เพราะความเป็นผูถ้อืการเทีย่วบณิฑบาต 

เป็นวตัรนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อืการเทีย่ว 

บณิฑบาตเป็นวตัร ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึ 

ความสิน้ไป หรอืธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูถ้อืการ 

เทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ 

ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะ 

ความเป็นผูถ้อืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไว ้

ในภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๒) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ยอ่มพจิารณาเห็น 

ดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูถ้อืการอยู ่

โคนไมเ้ป็นวตัร’ เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัรนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน 

ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร 

ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป หรอื 

ธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร 

แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผู ้

ควรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะความเป็นผูถ้อืการอยูโ่คนไมเ้ป็น 

วตัรนัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัตเิทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๓) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุเป็นผูถ้อืการอยูใ่นป่าชา้เป็นวตัร ฯลฯ เป็นผูถ้อื 

การอยูก่ลางแจง้เป็นวตัร ฯลฯ เป็นผูถ้อืการน่ังเป็นวตัร ฯลฯ เป็นผูถ้อืการอยู่ 

ในเสนาสนะทีเ่ขาจัดใหเ้ป็นวตัร ฯลฯ เป็นผูถ้อืการฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัร 

อสตับรุษุนัน้ยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืการฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัร 

สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูถ้อืการฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัร’ เพราะความเป็น 

ผูถ้อืการฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัรนัน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อืการฉัน ณ 

อาสนะเดยีวเป็นวตัร ธรรมคอืโลภะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป ธรรมคอืโทสะยอ่มไมถ่งึ 

ความสิน้ไป หรอืธรรมคอืโมหะยอ่มไมถ่งึความสิน้ไป แมถ้า้ภกิษุไมเ่ป็นผูถ้อืการฉัน 

ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัร แตเ่ป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ 

ประพฤตติามธรรม เธอก็เป็นผูค้วรบชูา ควรสรรเสรญิ ในหมูภ่กิษุนัน้’ เพราะ 

ความเป็นผูถ้อืการฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นวตัรนัน้ สัตบรุษุนัน้จงึท าขอ้ปฏบิัต ิ

เทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๔-๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

 

สมาบตั ิ๘ ประการ 

  [๑๐๘] อกีประการหนึง่ อสตับรุษุสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่อสตับรุษุนัน้ยอ่ม 

พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้ดป้ฐมฌานสมาบัต ิสว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็น 

ผูไ้ดป้ฐมฌานสมาบัต’ิ เพราะปฐมฌานสมาบัตนัิน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะปฐมฌานสมาบัต ิพระผูม้ ี

พระภาคจงึตรัสอตัมมยตา๑ไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ยเหตใุด ๆ เหตนัุน้ ๆ 

ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะปฐมฌานสมาบัตนัิน้ สตับรุษุนัน้จงึท า 

อตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๑๙) 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป อสตับรุษุบรรลทุตุยิฌาน 

มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ต ิ

และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่ฯลฯ บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ 

อยู ่อสตับรุษุนัน้ยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เราเป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌานสมาบัต ิ

สว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌานสมาบัต’ิ เพราะจตตุถฌานสมาบัตนัิน้ 

อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะจตตุถฌานสมาบัต ิพระผูม้ ี

พระภาคจงึตรัสอตัมมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ยเหตใุด ๆ เหตนัุน้ ๆ 

ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะจตตุถฌานสมาบัตนัิน้ สตับรุษุนัน้จงึ 

ท าอตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒๐-๒๒) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตมัมยตา ในทีน่ีห้มายถงึความไมม่ตีัณหา (ม.อ.ุอ. ๓/๑๐๘/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

สญัญาโดยประการทัง้ปวง อสตับรุษุบรรลอุากาสานัญจายตนะ โดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘เราเป็นผูไ้ดอ้ากาสานัญ- 

จายตนสมาบัต ิสว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูไ้ดอ้ากาสานัญจายตนสมาบัต’ิ เพราะ 

อากาสานัญจายตนสมาบัตนัิน้ อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะอากาสานัญจายตนสมาบัต ิ

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสอตมัมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ยเหตใุด ๆ 

เหตนัุน้ ๆ ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะอากาสานัญจายตนสมาบัต ิ

นัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าอตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒๓) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุลว่งอากาสานัญจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

บรรลวุญิญาณัญจายตนะ โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เธอยอ่ม 

พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้ดว้ญิญาณัญจายตนสมาบัต ิสว่นภกิษุอืน่เหลา่นี ้

ไมเ่ป็นผูไ้ดว้ญิญาณัญจายตนสมาบัต’ิ เพราะวญิญาณัญจายตนสมาบัตนัิน้ 

อสตับรุษุนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสอตมัมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ยเหตใุด ๆ 

เหตนัุน้ ๆ ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ

นัน้ สตับรุษุนัน้จงึท าอตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒๔) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุกา้วลว่งวญิญาณณัญจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

บรรลอุากญิจัญญายตนะ โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็น 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๓. สปัปรุสิสตูร 

ดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้ดอ้ากญิจัญญายตนสมาบัต ิสว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูไ้ด ้

อากญิจัญญายตนสมาบัต’ิ เพราะอากญิจัญญายตนสมาบัตนัิน้ อสตับรุษุนัน้ 

จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสอตัมมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ยเหตใุด ๆ 

เหตนัุน้ ๆ ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะอากญิจัญญายตนสมาบัตนัิน้ 

สตับรุษุนัน้จงึท าอตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒๕) 

  อกีประการหนึง่ อสตับรุษุลว่งอากญิจัญญายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนะอยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้ด ้

เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิสว่นภกิษุอืน่เหลา่นีไ้มเ่ป็นผูไ้ดเ้นวสญัญานา- 

สญัญายตนสมาบัต’ิ เพราะเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัตนัิน้ อสตับรุษุนัน้ 

จงึยกตน ขม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของอสตับรุษุ 

  สว่นสตับรุษุยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘แมเ้พราะเนวสญัญานาสญัญายตน- 

สมาบัต ิพระผูม้พีระภาคจงึตรัสอตมัมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกันดว้ย 

เหตใุด ๆ เหตนัุน้ ๆ ยอ่มเป็นอยา่งอืน่จากทีเ่ขา้ใจกันนัน้’ เพราะเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนสมาบัตนัิน้ สตับรุษุนัน้จงึท าอตัมมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไม ่

ยกตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่ธรรมของสตับรุษุ (๒๖) 

  อกีประการหนึง่ สตับรุษุลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่เพราะเห็นดว้ยปัญญา อาสวะทัง้หลายของสตับรุษุ 

นัน้จงึส ิน้ไป 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีแ้ลยอ่มไมถ่อืตัวกับใคร ๆ ไมถ่อืตัวในทีไ่หน ๆ และ 

ไมถ่อืตัวดว้ยเหตไุร ๆ (๒๗)” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สปัปรุสิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เสวติพัพาเสวติพัพสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีค่วรเสพและธรรมทีไ่มค่วรเสพ 

  [๑๐๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายทีค่วรเสพ๑ 

และไมค่วรเสพแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังธรรมบรรยายนัน้ จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกายสมาจาร(ความประพฤตทิางกาย) ไว ้๒ ประการ 

คอื 

   ๑. กายสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. กายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  กายสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นกายสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เสพ ในทีน่ีห้มายถงึการนกึหน่วง รู ้เห็น พจิารณา อธษิฐานจติ นอ้มใจเชือ่ ประคองความเพยีร ตัง้สตไิว ้

   ตัง้จติไว ้ก าหนดรูด้ว้ยปัญญา รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูธ้รรมทีค่วรก าหนดรู ้ละธรรมทีค่วรละ 

   เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิ ท าใหแ้จง้ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๓/๖๑-๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่ววจสีมาจาร(ความประพฤตทิางวาจา) ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. วจสีมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. วจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  วจสีมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นวจสีมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน 

  เรากลา่วมโนสมาจาร(ความประพฤตทิางใจ) ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. มโนสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. มโนสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  มโนสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นมโนสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน 

  เรากลา่วจติตปุบาท(ความเกดิขึน้แหง่จติ) ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. จติตปุบาททีค่วรเสพ 

   ๒. จติตปุบาททีไ่มค่วรเสพ 

  จติตปุบาททัง้ ๒ ประการนัน้เป็นจติตปุบาททีต่รงขา้มกันและกัน 

  เรากลา่วการไดส้ญัญาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดส้ญัญาทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดส้ญัญาทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดส้ญัญาทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดส้ญัญาทีต่รงขา้มกัน 

และกัน 

  เรากลา่วการไดท้ฏิฐไิว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดท้ฏิฐทิีค่วรเสพ 

   ๒. การไดท้ฏิฐทิีไ่มค่วรเสพ 

  การไดท้ฏิฐทัิง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดท้ฏิฐทิีต่รงขา้มกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วการไดอ้ัตภาพไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดอ้ัตภาพทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดอ้ัตภาพทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดอ้ัตภาพทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดอ้ัตภาพทีต่รงขา้มกันและกัน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดารอยา่งนี ้

คอื 

  [๑๑๐] พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกาย 

สมาจารไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. กายสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. กายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  กายสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นกายสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ 

  เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

กายสมาจารเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ กายสมาจารเชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

กายสมาจาร ๒ ประการ 

  [๑๑๑] เม ือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูฆ้า่สตัว ์คอื เป็นคนหยาบชา้ มฝ่ีามอื 

เป้ือนเลอืด ชอบฆา่สตัว ์ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย เป็นผูถ้อืเอาสิง่ของที ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

เจา้ของไมไ่ดใ้ห ้คอืถอืเอาทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่ ทีอ่ยูใ่นบา้นหรอืในป่า 

ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยความเป็นขโมย และเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม คอืเป็นผู ้

ละเมดิจารตีในหญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดาและบดิา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของญาต ิหญงิทีอ่ยู ่

ในปกครองของตระกลู หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง หญงิทีม่สีาม ีหญงิทีม่สีนิไหมตดิ 

ตัวอยู ่โดยทีส่ดุแมห้ญงิทีช่ายคลอ้งพวงดอกไมห้มัน้ไว ้

  เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ 

และศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวังประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้คอืไมถ่อืเอาทรัพย ์

เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่ ทีอ่ยูใ่นบา้นหรอืในป่า ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยความ 

เป็นขโมย เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการประพฤติผดิในกาม คอืเป็นผูไ้มล่ะเมดิจารตี 

ในหญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา หญงิทีอ่ยูใ่น 

ปกครองของมารดาและบดิา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย หญงิทีอ่ยูใ่น 

ปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของญาต ิหญงิทีอ่ยูใ่นปกครอง 

ของตระกลู หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง หญงิทีม่สีาม ีหญงิทีม่สีนิไหมตดิตัวอยู ่โดย 

ทีส่ดุแมห้ญงิทีช่ายคลอ้งพวงดอกไมห้มัน้ไว ้

  เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกายสมาจาร 

ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. กายสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. กายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  กายสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นกายสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพระอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววจสีมาจารไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. วจสีมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. วจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  วจสีมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นวจสีมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ เพราะ 

ทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง วจสีมาจารเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่ใด 

อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ วจสีมาจารเชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

วจสีมาจาร ๒ ประการ 

  [๑๑๒] เม ือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูพ้ดูเท็จ คอื อยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยู่ 

ทา่มกลางหมูญ่าต ิอยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยูท่า่มกลางราชส านัก ถกูเขา 

อา้งเป็นพยาน ซกัถามวา่ ‘พอ่คณุ เชญิเถดิ ทา่นรูส้ ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้’ บคุคล 

นัน้ไมรู่ ้ก็พดูวา่ ‘รู’้ หรอืรูก็้พดูวา่ ‘ไมรู่’้ ไมเ่ห็นก็พดูวา่ ‘เห็น’ หรอืเห็นก็พดูวา่ 

‘ไมเ่ห็น’ เขาพดูเท็จทัง้ทีรู่ ้เพราะตนเป็นเหตบุา้ง เพราะบคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง 

เพราะเหตคุอืเห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง๑ เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด คอืฟังจากขา้งนีแ้ลว้ 

ไปบอกขา้งโนน้เพือ่ท าลายคนหมูน่ี ้หรอืฟังจากขา้งโนน้แลว้ มาบอกขา้งนี ้เพือ่ 

ท าลายคนหมูโ่นน้ ยยุงคนทีส่ามัคคกีัน สง่เสรมิคนทีแ่ตกแยกกัน ชืน่ชมยนิด ี

เพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีแ่ตกแยกกัน พดูแตถ่อ้ยค าทีก่อ่ความแตกแยกกัน เป็นผูพู้ด 

ค าหยาบ คอืกลา่วแตค่ าทีห่ยาบคาย เผ็ดรอ้น หยาบคายรา้ยกาจแกผู่อ้ ืน่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑๑/๓๔๖-๓๔๗, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๕๔/๑๘๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

กระทบกระท่ังผูอ้ ืน่ ใกลต้อ่ความโกรธ ไมเ่ป็นไปเพือ่สมาธ ิเป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้ คอื 

พดูไมถ่กูเวลา พดูค าไมจ่รงิ พดูไมอ่งิประโยชน ์พดูไมอ่งิธรรม พดูไมอ่งิวนัิย 

พดูค าทีไ่มม่หีลกัฐาน ไมม่ทีีอ่า้งองิ ไมม่ทีีก่ าหนด ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 

ตามกาลอันไมส่มควร 

  เมือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ละการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูเท็จไดแ้ลว้คอื 

อยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยูท่า่มกลางหมูญ่าต ิอยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยู ่

ทา่มกลางราชส านัก ถกูเขาอา้งเป็นพยาน ซกัถามวา่ ‘พอ่คณุ เชญิเถดิ ทา่นรู ้

สิง่ใดจงกลา่วสิง่นัน้’ บคุคลนัน้ไมรู่ก็้พดูวา่ ‘ไมรู่’้ หรอืรู ้ก็พดูวา่ ‘รู’้ ไมเ่ห็นก็พดูวา่ 

‘ไมเ่ห็น’ หรอืเห็นก็พดูวา่ ‘เห็น’ เขาไมพ่ดูเท็จทัง้ทีรู่ ้เพราะตนเป็นเหตบุา้ง 

เพราะบคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอืเห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง ละการพดู 

สอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีดไดแ้ลว้ ฟังจากขา้งนีแ้ลว้ ไมไ่ปบอกขา้งโนน้ 

เพือ่ท าลายคนหมูน่ี ้ฟังจากขา้งโนน้แลว้ ไมม่าบอกขา้งนี ้เพือ่ท าลายคนหมูโ่นน้ 

เป็นผูส้มานคนทีแ่ตกแยกกัน หรอืสง่เสรมิคนทีม่ปีระโยชนร์ว่มกัน มคีวามสามัคค ี

เป็นทีช่ ืน่ชม ยนิดใีนความสามัคค ีรืน่เรงิในสามัคคธีรรม เป็นผูก้ลา่ววาจากอ่ให ้

เกดิความสามัคค ีละการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบไดแ้ลว้ วาจาใด 

ไรโ้ทษ เสนาะโสต น่ารัก จับใจ เป็นถอ้ยค าของชาวเมอืง คนสว่นใหญช่อบใจ 

คนสว่นใหญพ่อใจ ก็กลา่ววาจาเชน่นัน้ ละการพดูเพอ้เจอ้ เวน้ขาดจากการพดู 

เพอ้เจอ้ไดแ้ลว้ พดูถกูเวลา พดูจรงิ พดูองิอรรถ พดูองิธรรม พดูองิวนัิย กลา่ว 

วาจาเป็นหลักฐาน มทีีอ่า้งองิ มตีน้มปีลาย ประกอบดว้ยประโยชนต์ามกาลอนั 

สมควร๑ 

  เมือ่บคุคลเสพวจสีมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๘๕/๒๕๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววจสีมาจารไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. วจสีมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. วจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  วจสีมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นวจสีมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วมโนสมาจารไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. มโนสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. มโนสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  มโนสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นมโนสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ เพราะ 

ทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง มโนสมาจารเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่เสพมโนสมาจารเชน่ใด 

อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ มโนสมาจารเชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

มโนสมาจาร ๒ ประการ 

  [๑๑๓] เม ือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา คอืเพง่เล็ง 

อยากไดท้รัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่วา่ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่ 

จะพงึเป็นของเรา’ เป็นผูม้จีติพยาบาท คอื มจีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอสตัวเ์หลา่นีจ้งถกูฆา่ 

จงถกูท าลาย จงขาดสญู จงพนิาศไป หรอือยา่ไดม้’ี๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑๑/๓๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เมือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา คอื 

ไมเ่พง่เล็งอยากไดท้รัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่วา่ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจ 

ของผูอ้ืน่จะพงึเป็นของเรา’ เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท คอื ไมม่จีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอสตัว ์

เหลา่นีจ้งเป็นผูไ้มม่เีวร ไมม่จีติพยาบาท ไมม่คีวามทกุข ์มคีวามสขุ รักษาตนเถดิ’๑ 

  เมือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วมโนสมาจารไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. มโนสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. มโนสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  มโนสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นมโนสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

จติตปุบาท ๒ ประการ 

  [๑๑๔] พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ว 

จติตปุบาทไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. จติตปุบาททีค่วรเสพ 

   ๒. จติตปุบาททีไ่มค่วรเสพ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑๑/๓๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  จติตปุบาททัง้ ๒ ประการนัน้เป็นจติตปุบาททีต่รงขา้มกันและกัน’ เพราะ 

ทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  เมือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

จติตปุบาทเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ จติตปุบาทเชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา มจีติสหรคต 

ดว้ยอภชิฌาอยู ่เป็นผูป้องรา้ยเขา มจีติสหรคตดว้ยพยาบาทอยู ่เป็นผูม้คีวาม 

เบยีดเบยีน มจีติสหรคตดว้ยความเบยีดเบยีนอยู ่

  เมือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา มจีติไม ่

สหรคตดว้ยอภชิฌาอยู ่เป็นผูไ้มพ่ยาบาท มจีติสหรคตดว้ยความไมพ่ยาบาทอยู่ 

เป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนอยู ่มจีติสหรคตดว้ยความไมเ่บยีดเบยีนอยู ่

  เมือ่บคุคลเสพจติตปุบาทเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลายเรากลา่วจติตปุบาทไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. จติตปุบาททีค่วรเสพ 

   ๒. จติตปุบาททีไ่มค่วรเสพ 

  จติตปุบาททัง้ ๒ ประการนัน้เป็นจติตปุบาททีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

 

การไดส้ญัญา ๒ ประการ 

  [๑๑๕] พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการ 

ไดส้ญัญาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดส้ญัญาทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดส้ญัญาทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดส้ญัญาทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดส้ญัญาทีต่รงขา้มกันและกัน’ 

เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  เมือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญาเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรม 

เสือ่มลง การไดส้ญัญาเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญา 

เชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ การไดส้ญัญาเชน่นีค้วรเสพ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญาเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ากดว้ยอภชิฌา มสีญัญาสหรคตดว้ย 

อภชิฌาอยู ่เป็นผูพ้ยาบาท มสีญัญาสหรคตดว้ยพยาบาทอยู ่เป็นผูม้คีวามเบยีดเบยีน 

มสีญัญาสหรคตดว้ยความเบยีดเบยีนอยู ่

  เมือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญาเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญาเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มม่ากดว้ยอภชิฌา มสีญัญาสหรคตดว้ย 

อนภชิฌาอยู ่เป็นผูไ้มพ่ยาบาท มสีญัญาสหรคตดว้ยความไมพ่ยาบาทอยู ่เป็นผู ้

ไมม่คีวามเบยีดเบยีน มสีญัญาสหรคตดว้ยความไมเ่บยีดเบยีนอยู ่

  เมือ่บคุคลเสพการไดส้ญัญาเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการไดส้ญัญาไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดส้ญัญาทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดส้ญัญาทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดส้ญัญาทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดส้ญัญาทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

การไดท้ฏิฐ ิ๒ ประการ 

  [๑๑๖] พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการ 

ไดท้ฏิฐไิว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดท้ฏิฐทิีค่วรเสพ 

   ๒. การไดท้ฏิฐทิีไ่มค่วรเสพ 

  การไดท้ฏิฐทัิง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดท้ฏิฐทิีต่รงขา้มกันและกัน’ เพราะ 

ทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  เมือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

การไดท้ฏิฐเิชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ การไดท้ฏิฐเิชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้คีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล 

ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงทีเ่ซน่สรวงแลว้ก็ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมที ่

ท าดที าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ สตัวท์ี ่

เป็นโอปปาตกิะ๑ ก็ไมม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละ 

โลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก‘๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (จูฬปณุณมสตูร) หนา้ ๑๐๖ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๗๑/๕๖,องฺ.ทสก. (แปล) ๒๐/๒๑๑/๓๔๗,ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๔๓/๔๕๙-๔๖๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เมือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้คีวามเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล 

ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงทีเ่ซน่สรวงแลว้มผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดที า 

ชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะมอียู ่

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็มอียูใ่นโลก’ 

  เมือ่บคุคลเสพการไดท้ฏิฐเิชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการไดท้ฏิฐ ิ

ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดท้ฏิฐทิีค่วรเสพ 

   ๒. การไดท้ฏิฐทิีไ่มค่วรเสพ 

  การไดท้ฏิฐทัิง้ ๒ ประการนัน้ เป็นการไดท้ฏิฐทิีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

การไดอ้ตัภาพ ๒ ประการ 

  [๑๑๗] พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการ 

ไดอ้ัตภาพไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดอ้ัตภาพทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดอ้ัตภาพทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดอ้ัตภาพทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดอ้ัตภาพทีต่รงขา้มกันและกัน’ 

เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เมือ่บคุคลเสพการไดอ้ัตภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

การไดอ้ัตภาพเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพการไดอ้ัตภาพเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ การไดอ้ัตภาพเชน่นีค้วรเสพ พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดอ้ตัภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื เมือ่บคุคลยังการไดอ้ตัภาพ อันมคีวามเบยีดเบยีนใหเ้กดิขึน้ เพราะการ 

ไดอ้ัตภาพอันมคีวามเบยีดเบยีนยังไมส่ ิน้สดุลง อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

พระพทุธเจา้ขา้ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดอ้ตัภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิข ึน้ 

  คอื เมือ่บคุคลยังการไดอ้ตัภาพ อันไมม่คีวามเบยีดเบยีนใหเ้กดิขึน้ เพราะ 

การไดอ้ัตภาพอันไมม่คีวามเบยีดเบยีนสิน้สดุลงแลว้ อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิขึน้ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการไดอ้ัตภาพ 

ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดอ้ัตภาพทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดอ้ัตภาพทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดอ้ัตภาพทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดอ้ัตภาพทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดารอยา่งนี ้

  [๑๑๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร เธอรูเ้นือ้ความแหง่ 

ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่ ไมช่ีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดารได ้

อยา่งนี ้ถกูตอ้งแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกายสมาจารไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. กายสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. กายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  กายสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นกายสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

กายสมาจารเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ กายสมาจารเชน่นีค้วรเสพ 

  เม ือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์คอื เป็นคนหยาบชา้ มฝ่ีามอื 

เป้ือนเลอืด ชอบฆา่สตัว ์ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย เป็นผูถ้อืเอาสิง่ของที ่

เจา้ของไมไ่ดใ้ห ้คอืถอืเอาทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่ ทีอ่ยูใ่นบา้นหรอือยูใ่นป่า 

ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยความเป็นขโมย และเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม คอืเป็น 

ผูล้ะเมดิจารตีในหญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดาและบดิา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิทีอ่ยใูนปกครองของญาต ิหญงิทีอ่ยู ่

ในปกครองของตระกลู หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง หญงิทีม่สีาม ีหญงิทีม่สีนิไหมตดิ 

ตัวอยู ่โดยทีส่ดุแมห้ญงิทีช่ายคลอ้งพวงดอกไมห้มัน้ไว ้

  เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

  เม ือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิข ึน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ 

และศัสตราวธุแลว้ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

สรรพสตัวอ์ยู ่เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้คอื 

ไมถ่อืเอาทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่ ทีอ่ยูใ่นบา้นหรอืในป่า ทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

ดว้ยความเป็นขโมย เป็นผูล้ะ เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม คอืเป็นผูไ้ม่ 

ละเมดิจารตีในหญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดาและบดิา หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิทีอ่ยูใ่นปกครองของญาต ิหญงิทีอ่ยู ่

ในปกครองของตระกลู หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง หญงิทีม่สีาม ีหญงิทีม่สีนิไหม 

ตดิตัวอยู ่โดยทีส่ดุแมห้ญงิทีช่ายคลอ้งพวงดอกไมห้มัน้ไว ้

  สารบีตุร เมือ่บคุคลเสพกายสมาจารเชน่นี ้อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิขึน้ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกายสมาจารไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. กายสมาจารทีค่วรเสพ 

   ๒. กายสมาจารทีไ่มค่วรเสพ 

  กายสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นกายสมาจารทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววจสีมาจารไว ้๒ ประการ ฯลฯ 

  เรากลา่วมโนสมาจารไว ้๒ ประการ ฯลฯ 

  เรากลา่วจติตปุบาทไว ้๒ ประการ ฯลฯ 

  เรากลา่วการไดส้ญัญาไว ้๒ ประการ ฯลฯ 

  เรากลา่วการไดท้ฏิฐไิว ้๒ ประการ ฯลฯ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการไดอ้ัตภาพไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดอ้ัตภาพทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดอ้ัตภาพทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดอ้ัตภาพทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดอ้ัตภาพทีต่รงขา้มกันและกัน’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เมือ่บคุคลเสพการไดอ้ัตภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

การไดอ้ัตภาพเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพการไดอ้ัตภาพเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ การไดอ้ัตภาพเชน่นีค้วรเสพ 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดอ้ตัภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิข ึน้ กศุลธรรม 

เส ือ่มลง 

  คอื เมือ่บคุคลยังการไดอ้ตัภาพทีม่คีวามเบยีดเบยีนใหเ้กดิขึน้ เพราะการ 

ไดอ้ัตภาพทีม่คีวามเบยีดเบยีนยังไมส่ ิน้สดุลง อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรม 

เสือ่มลง 

  เม ือ่บคุคลเสพการไดอ้ตัภาพเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิข ึน้ 

  คอื เมือ่บคุคลยังการไดอ้ตัภาพทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนใหเ้กดิขึน้ เพราะการ 

ไดอ้ัตภาพทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนสิน้สดุลงแลว้ อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิขึน้ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วการไดอ้ัตภาพไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. การไดอ้ัตภาพทีค่วรเสพ 

   ๒. การไดอ้ัตภาพทีไ่มค่วรเสพ 

  การไดอ้ัตภาพทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นการไดอ้ัตภาพทีต่รงขา้มกันและกัน’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  สารบีตุร เธอพงึเห็นเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่ ไม่ 

ชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดารอยา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

 

อายตนะ ๑๒ ประการ 

  [๑๑๙] สารบีตุร เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีค่วรเสพ 

   ๒. รปูทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหไูว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. เสยีงทีค่วรเสพ 

   ๒. เสยีงทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. กลิน่ทีค่วรเสพ 

   ๒. กลิน่ทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. รสทีค่วรเสพ 

   ๒. รสทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. โผฏฐัพพะทีค่วรเสพ 

   ๒. โผฏฐัพพะทีไ่มค่วรเสพ 

  เรากลา่วธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพ 

   ๒. ธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายนีท้ี ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร โดยพสิดาร 

อยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีค่วรเสพ 

   ๒. รปูทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลเสพรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด อกศุลธรรม 

เจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคล 

เสพรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ รปูทีพ่งึรู ้

แจง้ทางตาเชน่นีค้วรเสพ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีค่วรเสพ 

   ๒. รปูทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้ขา้พระองคจ์งึกลา่วไว ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางห ูฯลฯ 

  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูชน่นี้ 

ควรเสพ ฯลฯ 

  กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูเชน่นี ้

ควรเสพ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้เชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้เชน่นี ้

ควรเสพ ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางกายเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วธรรมารมณ์ทีพ่งึรู ้

แจง้ทางใจไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพ 

   ๒. ธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลเสพธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด 

อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่นีไ้มค่วรเสพ 

และเมือ่บคุคลเสพธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุล 

ธรรมเจรญิขึน้ ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่นีค้วรเสพ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วธรรมารมณ์ทีพ่งึรู ้

แจง้ทางใจไว ้๒ ประการคอื 

   ๑. ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพ 

   ๒. ธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายนีท้ีพ่ระผู ้

มพีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร โดยพสิดารอยา่งนี”้ 

  [๑๒๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร เธอรูเ้นือ้ความแหง่ 

ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่ ไมช่ีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดาร 

อยา่งนีว้า่ ‘เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว ้

๒ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีค่วรเสพ 

   ๒. รปูทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  สารบีตุร เมือ่บคุคลเสพรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพรปูที ่

พงึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตาเชน่นีค้วรเสพ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีค่วรเสพ 

   ๒. รปูทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  ฯลฯ เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูชน่นี ้

ควรเสพ ฯลฯ 

  ... กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู 

เชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้เชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้เชน่นีค้วร 

เสพ ฯลฯ 

  ... โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางกายเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไว ้๒ 

ประการ คอื 

   ๑. ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพ 

   ๒. ธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  สารบีตุร เมือ่บคุคลเสพธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพธรรมารมณ์ 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ ธรรมารมณ์ทีพ่งึรู ้

แจง้ทางใจเชน่นีค้วรเสพ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไว ้๒ 

ประการ คอื 

   ๑. ธรรมารมณ์ทีค่วรเสพ 

   ๒. ธรรมารมณ์ทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  สารบีตุร เธอพงึเห็นเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่นี ้โดย 

พสิดารอยา่งนี ้

  [๑๒๑] สารบีตุร เรากลา่วจวีรไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. จวีรทีค่วรเสพ 

   ๒. จวีรทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วบณิฑบาตไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. บณิฑบาตทีค่วรเสพ 

   ๒. บณิฑบาตทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วเสนาสนะไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. เสนาสนะทีค่วรเสพ 

   ๒. เสนาสนะทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วหมูบ่า้นไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. หมูบ่า้นทีค่วรเสพ 

   ๒. หมูบ่า้นทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วนคิมไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. นคิมทีค่วรเสพ 

   ๒. นคิมทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วนครไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. นครทีค่วรเสพ 

   ๒. นครทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วชนบทไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. ชนบททีค่วรเสพ 

   ๒. ชนบททีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วบคุคลไว ้๒ จ าพวก คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรเสพ 

   ๒. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ ฯลฯ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายนี้ 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร โดยพสิดารอยา่งนี ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วจวีรไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. จวีรทีค่วรเสพ 

   ๒. จวีรทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษุเสพจวีรเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง จวีรเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่ภกิษุเสพจวีรเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ จวีรเชน่นีค้วรเสพ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วจวีรไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. จวีรทีค่วรเสพ 

   ๒. จวีรทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  ฯลฯ บณิฑบาตเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ บณิฑบาตเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... เสนาสนะเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ เสนาสนะเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... หมูบ่า้นเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ หมูบ่า้นเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... นคิมเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ นคิมเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... นครเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ นครเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... ชนบทเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ ชนบทเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระด ารัสนีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วบคุคลไว ้๒ จ าพวก 

คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรเสพ 

   ๒. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะทรงอาศัยเหตอุะไร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสไวเ้ชน่นัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลเสพบคุคลเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ 

กศุลธรรมเสือ่มลง บคุคลเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่เสพบคุคลเชน่ใด อกศุลธรรม 

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ บคุคลเชน่นีค้วรเสพ 

  พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วบคุคลไว ้๒ จ าพวก 

คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรเสพ 

   ๒. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้พระองคจ์งึตรัสไว ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายนีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร โดยพสิดารอยา่งนี ้

  [๑๒๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร เธอทราบเนือ้ความ 

แหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วโดยยอ่ ไมช่ีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดารนี ้โดยพสิดาร 

อยา่งนี ้ถกูตอ้งแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วจวีรไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. จวีรทีค่วรเสพ 

   ๒. จวีรทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  สารบีตุร เมือ่ภกิษุเสพจวีรเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

จวีรเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่ภกิษุเสพจวีรเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุลธรรม 

เจรญิขึน้ จวีรเชน่นีค้วรเสพ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วจวีรไว ้๒ ชนดิ คอื 

   ๑. จวีรทีค่วรเสพ 

   ๒. จวีรทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  ... บณิฑบาตเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ บณิฑบาตเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... เสนาสนะเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ เสนาสนะเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... หมูบ่า้นเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ หมูบ่า้นเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... นคิมเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ นคิมเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  ... ชนบทเชน่นีไ้มค่วรเสพ ฯลฯ ชนบทเชน่นีค้วรเสพ ฯลฯ 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วบคุคลไว ้๒ จ าพวก คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรเสพ 

   ๒. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ’ 

  เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  สารบีตุร เมือ่บคุคลเสพบคุคลเชน่ใด อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มลง 

บคุคลเชน่นีไ้มค่วรเสพ และเมือ่บคุคลเสพบคุคลเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กศุล 

ธรรมเจรญิขึน้ บคุคลเชน่นีค้วรเสพ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘สารบีตุร เรากลา่วบคุคลไว ้๒ จ าพวก คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรเสพ 

   ๒. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ’ 

  น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  สารบีตุร เธอพงึเห็นเนือ้ความแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วแลว้โดยยอ่นี้ 

โดยพสิดารอยา่งนี ้

  [๑๒๓] สารบีตุร แมถ้า้กษัตรยิทั์ง้ปวงพงึรูท่ั้วถงึอรรถแหง่ธรรมบรรยาย ที ่

เรากลา่วโดยยอ่นี ้ไดโ้ดยพสิดารอยา่งนี ้ความรูน่ั้นพงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุแกก่ษัตรยิแ์มทั้ง้ปวงตลอดกาลนาน 

  แมถ้า้พราหมณ์ทัง้ปวง ... 

  แมถ้า้แพศยทั์ง้ปวง ... 

  แมถ้า้ศทูรทัง้ปวงพงึรูท่ั้วถงึอรรถแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วโดยยอ่นีไ้ดโ้ดย 

พสิดารอยา่งนี ้ความรูน่ั้นพงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุแกศ่ทูร 

ทัง้ปวงตลอดกาลนาน 

  สารบีตุร แมถ้า้โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ตลอดทัง้เทวดาและมนุษย ์พงึรูท่ั้วถงึอรรถแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รา 

กลา่วโดยยอ่นี ้ไดโ้ดยพสิดารอยา่งนี ้ความรูน่ั้นพงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุแกโ่ลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ตลอดทัง้เทวดาและมนุษยต์ลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

 

เสวติพัพาเสวติพัพสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

 

๕. พหธุาตกุสตูร 

วา่ดว้ยธาตมุากอยา่ง 

  [๑๒๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภัย๑ทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจาก 

บัณฑติ อปัุททวะ๒ทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ 

อปุสรรค๓ทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ 

  ภัยทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ อปัุททวะ 

ทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ อปุสรรคทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ 

ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ เปรยีบเหมอืนไฟทีล่กุลามจากเรอืนไมอ้อ้ 

หรอืเรอืนหญา้ ไหมแ้มเ้รอืนยอดทีเ่ขาโบกทัง้ภายในและภายนอก ลมพัดเขา้ไมไ่ด ้

มบีานประตปิูดมดิชดิ หนา้ตา่งปิดสนทิ ฉะนัน้ 

  คนพาลมภีัย บัณฑติไมม่ภีัย คนพาลมอีปัุททวะ บณัฑติไมม่อีปัุททวะ 

คนพาลมอีปุสรรค บัณฑติไมม่อีปุสรรค ภัยไมม่จีากบัณฑติ อปัุททวะไมม่จีาก 

บณัฑติ อปุสรรคไมม่จีากบัณฑติ๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภยั ในทีน่ีห้มายถงึความสะดุง้กลัวแหง่จติ เชน่ การไดท้ราบขา่วว่าโจรจะปลน้แลว้เกดิความสะดุง้กลัว 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๑๒๔/๗๑, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

๒ อปุทัทวะ ในทีน่ีห้มายถงึภาวะทีจ่ติฟุ้ งซา่น เชน่ เมือ่รูว้า่โจรจะปลน้ก็ระส ่าระสายพยายามจะหนพีรอ้มกับ 

   ขนของไปดว้ยเทา่ทีพ่อจะถอืตดิมอืไปได ้(ม.อ.ุอ. ๓/๑๒๔/๗๑, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

๓ อปุสรรค ในทีน่ีห้มายถงึอาการทีม่คีวามขัดขอ้ง เชน่ การถกูโจรลอ้มบา้นจุดไฟปิดประตูไมใ่หห้นไีปได ้

   และฆา่แลว้ชงิเอาทรัพยท์ัง้หมดไป (ม.อ.ุอ. ๓/๑๒๔/๗๑, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑/๑๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักเป็น 

บัณฑติ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่ไรหนอ จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูเ้ป็นบัณฑติ มปัีญญาเครือ่งไตรต่รอง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะภกิษุเป็นผูฉ้ลาดในธาต ุฉลาดใน 

อายตนะ ฉลาดในปฏจิจสมปุบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ อานนท ์ดว้ย 

เหตมุปีระมาณเทา่นีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นบัณฑติ มปัีญญาเครือ่งไตรต่รอง” 

ผูฉ้ลาดในธาต ุ

  [๑๒๕] ทา่นพระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่ไร จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ธาต ุ๑๘ ประการนี้ คอื 

   ๑. จักขธุาต ุ(ธาตคุอืจักขปุระสาท) 

   ๒. รปูธาต ุ(ธาตคุอืรปูารมณ์) 

   ๓. จักขวุญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืจักขวุญิญาณ) 

   ๔. โสตธาต ุ(ธาตคุอืโสตประสาท) 

   ๕. สทัทธาต ุ(ธาตคุอืสทัทารมณ์) 

   ๖. โสตวญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืโสตวญิญาณ) 

   ๗. ฆานธาต ุ(ธาตคุอืฆานประสาท) 

   ๘. คันธธาต ุ(ธาตคุอืคันธารมณ์) 

   ๙. ฆานวญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืฆานวญิญาณ) 

          ๑๐. ชวิหาธาต ุ(ธาตคุอืชวิหาประสาท) 

          ๑๑. รสธาต ุ(ธาตคุอืรสารมณ์) 

          ๑๒. ชวิหาวญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืชวิหาวญิญาณ) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

          ๑๓. กายธาต ุ(ธาตคุอืกายประสาท) 

          ๑๔. โผฏฐัพพธาต ุ(ธาตคุอืโผฏฐัพพารมณ์) 

          ๑๕. กายวญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืกายวญิญาณ) 

          ๑๖. มโนธาต ุ(ธาตคุอืมโน) 

          ๑๗. ธัมมธาต ุ(ธาตคุอืธรรมารมณ์) 

          ๑๘. มโนวญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืมโนวญิญาณ) 

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๑๘ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๑) 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีรรยายอืน่อกีไหม ทีค่วรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาด 

ในธาต”ุ 

  “อานนท ์มธีาต ุ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

   ๕. อากาสธาต ุ ๖. วญิญาณธาต ุ

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๖ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๒) 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีรรยายอืน่อกีไหม ทีค่วรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาด 

ในธาต”ุ 

  “อานนท ์มธีาต ุ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุธาต ุ  (ธาตคุอืสขุ) 

   ๒. ทกุขธาต ุ  (ธาตคุอืทกุข)์ 

   ๓. โสมนัสสธาต ุ (ธาตคุอืโสมนัส) 

   ๔. โทมนัสสธาต ุ (ธาตคุอืโทมนัส) 

   ๕. อเุปกขาธาต ุ (ธาตคุอือเุบกขา) 

   ๖. อวชิชาธาต ุ (ธาตคุอือวชิชา) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๖ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๓) 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีรรยายอืน่อกีไหม ทีค่วรเรยีกวา่ ‘ภกิษุ 

ผูฉ้ลาดในธาต”ุ 

  “อานนท ์มธีาต ุ๖ ประการ คอื 

   ๑. กามธาต ุ  (ธาตคุอืกาม) 

   ๒. เนกขมัมธาต ุ (ธาตคุอืเนกขมัมะ) 

   ๓. พยาบาทธาต ุ (ธาตคุอืพยาบาท) 

   ๔. อพยาบาทธาต ุ (ธาตคุอือพยาบาท) 

   ๕. วหิงิสาธาต ุ (ธาตคุอืวหิงิสา) 

   ๖. อวหิงิสาธาต ุ (ธาตคุอือวหิงิสา) 

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๖ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๔) 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีรรยายอืน่อกีไหม ทีค่วรเรยีกวา่ ‘ภกิษุ 

ผูฉ้ลาดในธาต”ุ 

  “อานนท ์มธีาต ุ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามธาต ุ  (ธาตคุอืกามารมณ์) 

   ๒. รปูธาต ุ  (ธาตคุอืรปูารมณ์) 

   ๓. อรปูธาต ุ  (ธาตคุอือรปูารมณ์) 

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๓ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๕) 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มบีรรยายอืน่อกีไหม ทีค่วรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาด 

ในธาต”ุ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  “อานนท ์มธีาต ุ๒ ประการนี ้คอื 

   ๑. สงัขตธาต ุ  (ธาตคุอืสงัขตธรรม) 

   ๒. อสงัขตธาต ุ (ธาตคุอือสงัขตธรรม) 

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นธาต ุ๒ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในธาต”ุ (๖) 

ผูฉ้ลาดในอายตนะ 

  [๑๒๖] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่ไร จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในอายตนะ” 

  “อานนท ์อายตนะภายในและภายนอก อยา่งละ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักข(ุตา)คูก่ับรปู    ๒. โสตะ(ห)ูคูก่ับสทัทะ(เสยีง) 

   ๓. ฆานะ(จมกู)คูก่ับคันธะ(กลิน่)  ๔. ชวิหา(ลิน้)คูก่ับรส 

   ๕. กายคูก่ับโผฏฐัพพะ   ๖. มโน(ใจ)คูก่ับธรรมารมณ ์

  อานนท ์เพราะเหตทุีภ่กิษุรูเ้ห็นอายตนะภายในและภายนอก อยา่งละ 

๖ ประการนีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาดในอายตนะ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่ไร จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผู ้

ฉลาดในปฏจิจสมปุบาท” 

  “อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะ 

สิง่นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่ส ิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับ สิง่นีจ้งึดับ คอื 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ี

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  แตเ่พราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

  เพราะสงัขารดับ 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 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้‘๑ 

  อานนท ์ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่นีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาดในปฏจิจ 

สมปุบาท” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๑-๓/๒-๖, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๕๗-๖๑/๓๑-๓๕,๙๖-๑๑๖/๕๗-๖๖, องฺ.ตกิ.(แปล) 

   ๒๐/๖๒/๒๔๒-๒๔๓, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๒๗/๑๑๓, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๔/๕๕-๕๖, อภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๒๒๕-๓๕๓/๒๑๘-๓๐๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

 

ผูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะ 

  [๑๒๗] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่ไร จงึควรเรยีกวา่ 

‘ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะ” 

  “อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ด ้๑ทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้ม 

ดว้ยทฏิฐิ๒พงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสภาวะเทีย่ง แตเ่ป็นไปได ้๓ ทีป่ถุชุน๔ 

พงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสภาวะเทีย่ง’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดย 

ความเป็นสขุ แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสขุ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอืธรรมไร ๆ โดย 

ความเป็นอัตตา แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึยดึถอืธรรมไร ๆ โดยความเป็นอัตตา’ 

  [๑๒๘] รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่มารดา แต่ 

เป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึฆา่มารดา’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่บดิา แตเ่ป็นไปไดท้ี่ 

ปถุชุนพงึฆา่บดิา’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่พระอรหันต ์แตเ่ป็น 

ไปไดท้ีป่ถุชุนพงึฆา่พระอรหันต’์ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึมจีติคดิประทษุรา้ย ท า 

รา้ยตถาคตใหห้อ้เลอืด แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึมจีติประทษุรา้ย ท ารา้ยตถาคตให ้

หอ้เลอืด’

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นไปไมไ่ด ้หมายถงึปฏเิสธฐานะ(เหต)ุ และปฏเิสธโอกาส(ปัจจัย) ทีใ่หเ้ป็นไปได ้(ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๒๗/๗๔, องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๒ บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึพระอรยิบคุคลชัน้โสดาบันขึน้ไป เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสัมมาทฏิฐ ิ

   คอืความเห็นชอบ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๒๗/๗๔, องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๓ เป็นไปได ้ในทีน่ีห้มายถงึยอมรับฐานะ(เหต)ุ ทีใ่หเ้ป็นไปได ้(ม.อ.ุอ. ๓/๑๒๗/๗๔, องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๗ (มหาปุณณมสตูร) หนา้ ๙๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึท าลายสงฆ ์แตเ่ป็นไปได ้

ทีป่ถุชุนพงึท าลายสงฆ’์ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึนับถอืศาสดาอืน่ แตเ่ป็น 

ไปไดท้ีป่ถุชุนพงึนับถอืศาสดาอืน่’ 

  [๑๒๙] รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒ พระองคพ์งึ 

เสด็จอบุตัพิรอ้มกันในโลกธาตเุดยีวกัน๑ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคเ์ดยีว พงึเสด็จอบุตัใินโลกธาตเุดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่ระเจา้จักรพรรด ิ๒ พระองคพ์งึเสด็จอบุตัพิรอ้มกัน 

ในโลกธาตเุดยีวกัน แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระเจา้จักรพรรดพิระองคเ์ดยีวพงึเสด็จอบุัตใิน 

โลกธาตเุดยีว‘๒ 

  [๑๓๐] รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีส่ตรพีงึเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ แต ่

เป็นไปไดท้ีบ่รุษุพงึเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีส่ตรพีงึเป็นพระเจา้จักรพรรด ิแตเ่ป็นไปไดท้ีบ่รุษุพงึ 

เป็นพระเจา้จักรพรรด’ิ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีส่ตรพีงึครองความเป็นทา้วสกักะ ฯลฯ เป็นมาร ฯลฯ 

เป็นพรหม แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่รุษุพงึครองความเป็นทา้วสกักะ ฯลฯ เป็นมาร ฯลฯ 

เป็นพรหม’ 

  [๑๓๑] รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีก่ายทจุรติจะพงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีก่ายทจุรติจะพงึเกดิผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไม่น่า 

พอใจ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีว่จทีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดท้ีม่โนทจุรติจะพงึเกดิผล 

ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีว่จทีจุรติ ฯลฯ แตเ่ป็นไปไดท้ี ่

มโนทจุรติจะพงึเกดิผล ทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลกธาตเุดยีวกนั หมายถงึจักรวาลเดยีวกัน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๗๗/๔๑๓) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๖๘-๒๗๗/๓๓-๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีก่ายสจุรติจะพงึเกดิผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

ไมน่่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีก่ายสจุรติจะพงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีว่จสีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดท้ีม่โนสจุรติจะพงึเกดิผลที ่

ไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีว่จสีจุรติ ฯลฯ แตเ่ป็น 

ไปไดท้ีม่โนสจุรติ จะพงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้ม๑ดว้ยกายทจุรติ หลังจาก 

ตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยกายทจุรติเป็น 

เหตเุป็นปัจจัย แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยกายทจุรติ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยกายทจุรติ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัย’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวจทีจุรติ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยวจทีจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวจทีจุรติ ฯลฯ แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบ 

พรอ้มดว้ยมโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยมโนทจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย’ 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยกายสจุรติ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยกายสจุรติ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัย แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยกายสจุรติ หลังจากตาย 

แลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยกายสจุรติเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัย’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพยีบพรอ้ม ในทีน่ีห้มายถงึความเพยีบพรอ้ม ๕ ประการ คอื (๑) เพยีบพรอ้มดว้ยการสั่งสม 

   เพราะสั่งสมกศุลกรรมและอกศุลกรรม (๒) เพยีบพรอ้มดว้ยเจตนา เพราะจงใจในการกอ่กศุลกรรมและ 

   อกศุลกรรม (๓) เพยีบพรอ้มดว้ยกรรม เพราะกรรมทีส่ัตวส์ั่งสมไวต้ราบเทา่ทียั่งไม่ไดบ้รรลอุรหัตตผล 

   (๔) เพยีบพรอ้มดว้ยวบิาก เพราะเสวยผลของกรรมทีส่ั่งสมไว ้(๕) เพยีบพรอ้มดว้ยการอบัุต ิเพราะ 

   เกดิในนรก ครรภม์ารดา หรอืเทวโลก ตราบเทา่ทียั่งไมบ่รรลอุรหัตตผล (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๑/๘๗-๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๕. พหธุาตกุสตูร 

  รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวจสีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ด ้

ทีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยมโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความเพยีบพรอ้มดว้ยมโนสจุรตินัน้เป็นเหตเุป็นปัจจัย 

แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวจสีจุรติ ฯลฯ แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผู ้

เพยีบพรอ้มดว้ยมโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะ 

ความเพยีบพรอ้มดว้ยมโนสจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย’๑ 

  อานนท ์ดว้ยเหตมุปีระมาณเทา่นีแ้ล จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะ 

และอฐานะ’ 

  [๑๓๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ธรรมบรรยายนีช้ ือ่อะไร 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เพราะเหตนัุน้แล เธอจงจ าธรรมบรรยายนีไ้วว้า่ชือ่ 

พหธุาตกุะ๒บา้ง ชือ่จตปุรวิฏัฏะ๓บา้ง ชือ่ธัมมาทาสะ๔บา้ง ชือ่อมตทนุทภุี๕บา้ง ชือ่ 

อนุตตรสงัคามวชิยะ๖บา้ง”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๖๘-๒๙๕/๓๓-๓๖ 

๒ พหธุาตกุะ แปลวา่ ธาตมุากอย่าง ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนี้วา่ ธาตมุากอยา่ง เพราะอธบิายเกีย่วกับ 

   ธาตุ ๑๘ บา้ง ธาต ุ๖ บา้ง เป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๒/๘๙) 

๓ จตปุรวิฏัฏะ แปลว่า วงเวยีน ๔ วงเวยีน ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนีว้่า วงเวยีน เพราะอธบิายวงเวยีน ๔ 

   คอื ธาต ุอายตนะ ปฏจิจสมปุบาท และฐานะกับอฐานะ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๒/๘๙) 

๔ ธมัมาทาสะ แปลว่า แวน่สอ่งธรรม ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนีว้่า แวน่สอ่งธรรม เพราะใชส้อ่งดธูรรมได ้

   เหมอืนใชก้ระจกสอ่งดเูงาหนา้ ฉะนัน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๒/๘๙) 

๕ อมตทนุทภุ ีแปลวา่ กลองอมตธรรม ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนีว้า่ กลองอมตธรรม เพราะพระโยคาวจร 

   ศกึษาปฏบัิตวิปัิสสนาตามทีก่ลา่วไวใ้นสตูรนีแ้ลว้สามารถย ่ายกีเิลสทัง้หลายจนประสบชยัชนะคอือรหัตตผลได ้

   เหมอืนนักรบผูท้ าหนา้ทีย่ ่ายขีา้ศกึถอืกลองรบเขา้ประจัญบานกับขา้ศกึฝ่ายตรงขา้มจนประสบชยัชนะฉะนัน้ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๒/๘๙) 

๖ อนตุตรสงัคามวชิยะ แปลวา่ ต าราพชิยัสงครามอันยอดเยีย่ม ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนีว้า่ ต ารา 

   พชิัยสงครามอันยอดเยีย่ม เพราะพระโยคาวจรถอือาวธุคอืวปัิสสนา สามารถก าจัดกองกเิลสจนประสบ 

   ชัยชนะคอือรหัตตผลได ้เหมอืนนักรบเขา้สูส่งครามถอือาวธุ ๕ ประการ ก าจัดกองทัพฝ่ายตรงขา้มได ้

   ชัยชนะฉะนัน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๒/๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๖. อสิคิลิสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พหธุาตกุสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อสิคิลิสิตูร 

วา่ดว้ยภเูขาอสิคิลิ ิ

  [๑๓๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาค ประทับอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิ ิเขตกรงุราชคฤห ์ณ 

ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นภเูขาเวภาระ 

น่ันไหม” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภเูขาเวภาระน่ัน มชีือ่เป็นอยา่งหนึง่ มบีัญญัตเิป็นอยา่งหนึง่ 

  เธอทัง้หลายเห็นภเูขาปัณฑวะน่ันไหม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมภ้เูขาปัณฑวะน่ัน มชีือ่เป็นอยา่งหนึง่ มบีัญญัตเิป็นอยา่งหนึง่ 

  เธอทัง้หลายเห็นภเูขาเวปลุละน่ันไหม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมภ้เูขาเวปลุละน่ัน มชีือ่เป็นอยา่งหนึง่ มบีัญญัตเิป็นอยา่งหนึง่ 

  เธอทัง้หลายเห็นภเูขาคชิฌกฏูน่ันไหม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมภ้เูขาคชิฌกฏูน่ัน มชีือ่เป็นอยา่งหนึง่ มบีัญญัตเิป็นอยา่งหนึง่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๖. อสิคิลิสิตูร 

  เธอทัง้หลายเห็นภเูขาอสิคิลินิีไ้หม” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย แตภ่เูขาอสิคิลินิีน่ั้น มชีือ่เชน่นี ้มบีญัญัตเิชน่นี ้

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ พระปัจเจกพทุธเจา้ ๕๐๐ องค ์ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิ ิ

นีม้านาน พระปัจเจกพทุธเจา้เหลา่นัน้ก าลังเขา้ไปสูภ่เูขานี้ ประชาชนเห็น แต ่

พอทา่นเขา้ไปแลว้ ประชาชนไมเ่ห็น ประชาชนทัง้หลายเห็นเหตดุังกลา่วนัน้ จงึ 

พดูกันอยา่งนีว้า่ ‘ภเูขานีก้ลนืกนิฤาษีเหลา่นี’้ ภเูขานี้จงึปรากฏชือ่วา่ อสิคิลิ ิอสิคิลิ ิ

ดังนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักบอก ระบ ุแสดงชือ่ของพระปัจเจกพทุธเจา้ทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงตัง้ใจฟังชือ่ของพระปัจเจกพทุธเจา้ทัง้หลายนัน้ จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๑๓๔] “ภกิษุทัง้หลาย พระอรฏิฐปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขา 

อสิคิลินิีม้านานแลว้ พระอปุรฏิฐปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้า 

นานแลว้ พระตครสขิปัีจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ 

พระยสสัสปัีจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระสทัุสสน 

ปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระปิยทัสสปัีจเจก 

สมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระคันธารปัจเจกสมัพทุธเจา้ 

ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระปิณโฑลปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยู ่

ทีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระอปุาสภปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขา 

อสิคิลินิีม้านานแลว้ พระนถิปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านาน 

แลว้ พระตถปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระสตุวา 

ปัจเจกสมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ พระภาวติัตตปัจเจก 

สมัพทุธเจา้ ไดอ้าศัยอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลินิีม้านานแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๖. อสิคิลิสิตูร 

  [๑๓๕]  เธอทัง้หลายจงตัง้ใจฟังเราผูป้ระกาศชือ่ 

   ของพระปัจเจกพทุธเจา้ ทีม่ธีรรมเป็นสาระกวา่สรรพสตัว ์

   ไมม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามอยากได ้

   บรรลพุระสมัโพธญิาณเฉพาะตน 

   ผูป้ราศจากลกูศรคอืตัณหา สงูกวา่นรชน ดังตอ่ไปนี้ 

    พระปัจเจกพทุธเจา้ผูส้ ิน้ตณัหาเครือ่งน าไปสูภ่พ 

   คอื อรฏิฐพทุธะ ๑ อปุรฏิฐพทุธะ ๑ ตครสขิพีทุธะ ๑ 

   ยสสัสพีทุธะ ๑ สทัุสสนพทุธะ ๑ ปิยทัสสพีทุธะ ๑ 

   คันธารพทุธะ ๑ ปิณโฑลพทุธะ ๑ อปุาสภพทุธะ ๑ 

   นถิพทุธะ ๑ ตถพทุธะ ๑ 

   สตุวาพทุธะ ๑ ภาวติัตตพทุธะ ๑ 

    สมุภพทุธะ ๑ สภุพทุธะ ๑ เมถลุพทุธะ ๑ 

   อัฏฐมพทุธะ ๑ อัสสเุมฆพทุธะ ๑ อนฆิพทุธะ ๑ 

   สทุาฐพทุธะ ๑ พระปัจเจกพทุธเจา้ผูม้อีานุภาพมาก 

   คอื หงิคพูทุธะ ๑ หงิคพทุธะ ๑ 

    พระมนุชีือ่ชาลมี ี๒ องค ์และพระอัฏฐกพทุธะ ๑ 

   โกสลัลพทุธะ ๑ อถพทุธะ ๑ สพุาหพุทุธะ ๑ 

   อปุเนมสิพทุธะ ๑ เนมสิพทุธะ ๑ สนัตจติตพทุธะ ๑ 

   สจัจพทุธะ ๑ ตถพทุธะ ๑ วริชพทุธะ ๑ 

   ปัณฑติพทุธะ ๑ กาฬพทุธะ ๑ อปุกาฬพทุธะ ๑ 

   วชิติพทุธะ ๑ ชติพทุธะ ๑ อังคพทุธะ ๑ 

   ปังคพทุธะ ๑ คตุจิฉติพทุธะ ๑ 

   ปัสสพีทุธะผูล้ะอปุธอิันเป็นมลูแหง่ทกุขไ์ด ้๑ 

    อปราชติพทุธะผูช้นะมารและพลมาร ๑ 

   สตัถาพทุธะ ๑ ปวตัตาพทุธะ ๑ สรภังคพทุธะ ๑ 

   โลมหังสพทุธะ ๑ อจุจังคมายพทุธะ ๑ อสติพทุธะ ๑ 

   อนาสวพทุธะ ๑ มโนมยพทุธะ ๑ 

   พันธมุาพทุธะผูต้ัดขาดมานะได ้๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๖. อสิคิลิสิตูร 

    ตทาธมิตุตพทุธะ ๑ วมิลพทุธะ ๑ เกตมุาพทุธะ ๑ 

   เกตมุพราคพทุธะ ๑ มาตังคพทุธะ ๑ อรยิพทุธะ ๑ 

   อัจจตุพทุธะ ๑ อจัจตุคามพทุธะ ๑ พยามกพทุธะ ๑ 

   สมุังคลพทุธะ ๑ ทัพพลิพทุธะ ๑ สปุตฏิฐติพทุธะ ๑ 

   อสยัหพทุธะ ๑ เขมาภริตพทุธะ ๑ โสรตพทุธะ ๑ 

    ทรัุนนยพทุธะ ๑ สงัฆพทุธะ ๑ อชุชยพทุธะ ๑ 

   พระมนุอีงคห์นึง่ชือ่วา่ สยัหะ ผูม้คีวามเพยีร ไมต่ า่ทราม ๑ 

   พระปัจเจกพทุธะพระนามวา่ อานันทะ (๔ องค)์ 

   พระนามวา่ นันทะ (๔ องค)์ พระนามวา่ 

   อปุนันทะ (๔ องค)์ รวม ๑๒ องค ์

   และภารทวาชพทุธะผูท้รงพระวรกายในภพสดุทา้ย ๑ 

    โพธพิทุธะ ๑ มหานามพุทธะ ๑ อตุตรพทุธะ ๑ 

   เกสพีทุธะ ๑ สขิพีทุธะ ๑ สนุทรพทุธะ ๑ 

   ภารทวาชพทุธะ ๑ ตสิสพทุธะ ๑ 

   อปุตสิสพทุธะ ผูต้ดักเิลสเครือ่งผกูในภพได ้๑ 

   อปุสทีรพีทุธะ ๑ และสทีรพีทุธะ ผูต้ัดตัณหาได ้๑ 

    มังคลพทุธะ ผูป้ราศจากราคะ ๑ 

   อสุภพทุธะ ผูต้ดัขา่ยอันเป็นมลูแหง่ทกุข ์๑ อปุณีตพทุธะ 

   ไดบ้รรลบุทอันสงบ ๑ อโุปสถพทุธะ ๑ สนุทรพทุธะ ๑ 

   สจัจนามพทุธะ ๑ 

    เชตพทุธะ ๑ ชยันตพทุธะ ๑ ปทมุพทุธะ ๑ 

   อปุปลพทุธะ ๑ ปทมุตุตรพทุธะ ๑ รักขติพทุธะ ๑ 

   ปัพพตพทุธะ ๑ มานัตถัทธพทุธะ ๑ โสภติพทุธะ ๑ 

   วตีราคพทุธะ ๑ กัณหพทุธะ ผูม้จีติหลดุพน้ดแีลว้ ๑ 

   พระปัจเจกพทุธเจา้ผูม้อีานุภาพมากเหลา่นี้ 

   และอืน่ ๆ ผูส้ ิน้ตัณหาเครือ่งน าไปสูภ่พ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

   เธอทัง้หลายจงไหวพ้ระปัจเจกพทุธเจา้เหลา่นัน้ 

   ผูล้ว่งกเิลสเป็นเครือ่งขอ้งทัง้ปวงไดแ้ลว้ 

   ผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่ผูม้คีณุอันหาประมาณมไิด ้

   ผูป้รนิพิพานแลว้เถดิ” 

อสิคิลิสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มหาจตัตารสีกสตูร 

วา่ดว้ยธรรมบรรยายชือ่มหาจตัตารสีกะ 

  [๑๓๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสมัมาสมาธิ๑อันเป็นอรยิะ๒ ทีม่อีปุนสิะ๓บา้ง 

มปีรขิาร๔บา้ง แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังสมัมาสมาธอิันเป็นอรยิะนัน้ 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “สมัมาสมาธ ิ(ต ัง้จติม ัน่ชอบ) อนัเป็นอรยิะ ทีม่อีปุนสิะ มปีรขิาร เป็น 

อยา่งไร 

  คอื สมัมาทฏิฐ(ิเห็นชอบ) สมัมาสงักัปปะ(ด ารชิอบ) สมัมาวาจา(เจรจาชอบ) 

สมัมากัมมันตะ(กระท าชอบ) สมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพีชอบ) สมัมาวายามะ(พยายาม

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาสมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึสมาธใินองคม์รรค (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๖/๙๒) 

๒ อนัเป็นอรยิะ หมายถงึไมม่โีทษ ไดแ้กโ่ลกตุตรธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๖/๙๒) 

๓ ทีม่อีปุนสิะ หมายถงึมเีหตปัุจจัย (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๖/๙๒) 

๔ มปีรขิาร หมายถงึมอีงคป์ระกอบ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๖/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

ชอบ) สมัมาสต(ิระลกึชอบ) สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว แวดลอ้มดว้ยองค ์๗ นี ้

เราเรยีกวา่ ‘สมัมาสมาธอิันเป็นอรยิะ ทีม่อีปุนสิะ’ บา้ง เรยีกวา่ ‘สมัมาสมาธ ิ

อันเป็นอรยิะ มปีรขิาร’ บา้ง 

  บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้๑ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัมจิฉาทฏิฐิ๒วา่ ‘เป็นมจิฉาทฏิฐ’ิ รูช้ดัสมัมาทฏิฐวิา่ ‘เป็น 

สมัมาทฏิฐ’ิ ความรูข้องภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  มจิฉาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเห็นวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวง 

ทีเ่ซน่สรวงแลว้ไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ี

โลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะก็ไมม่ ี

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลก’๓ นีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่วสมัมาทฏิฐวิา่ม ี๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐทิีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

   ๒. สมัมาทฏิฐอิันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองค ์

       แหง่มรรค 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ ในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐ ิ๒ คอื (๑) วปิสัสนาสมัมาทฏิฐ ิทีก่ าหนดพจิารณา 

   สังขารทีเ่ป็นไปในไตรภมูโิดยเป็นสิง่ไมเ่ทีย่งเป็นตน้ (๒) มคัคสมัมาทฏิฐ ิทีถ่อนสังขารขึน้ดว้ยไมใ่หเ้ป็นไป 

   อกีเพือ่การก าหนดพจิารณา เพราะเป็นสิง่ไมเ่ทีย่งเป็นตน้เกดิขึน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๓๖/๙๓) 

๒ รูช้ดัมจิฉาทฏิฐ ิหมายความว่า รูช้ดัมจิฉาทฏิฐโิดยความเป็นอารมณ์ เพราะแทงตลอดลักษณะวา่ 

   ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา แลว้รูช้ดัสัมมาทฏิฐ ิโดยความเป็นหนา้ที ่เพราะไมห่ลงงมงาย (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๓๖/๙๓) 

๓ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๗๑/๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  สมัมาทฏิฐทิ ีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเห็นวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงที ่

เซน่สรวงแลว้มผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ี

มารดามคีณุ บดิามคีณุ สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะม ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิัต ิ

ชอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็มอียูใ่นโลก’ 

นีเ้ป็นสมัมาทฏิฐทิีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

  สมัมาทฏิฐอินัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองคแ์หง่มรรค 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ปัญญา ปัญญนิทรยี ์ปัญญาพละ ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์สมัมาทฏิฐ ิ

องคแ์หง่มรรคของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มจีติหาอาสวะมไิด ้เพยีบพรอ้มดว้ย 

อรยิมรรค เจรญิอรยิมรรคอยู ่นีเ้ป็นสมัมาทฏิฐอิันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็น 

โลกตุตระ เป็นองคแ์หง่มรรค ภกิษุนัน้ยอ่มพยายามเพือ่ละมจิฉาทฏิฐ ิยัง 

สมัมาทฏิฐใิหถ้งึพรอ้ม ความพยายามของภกิษุนัน้ เป็นสมัมาวายามะ ภกิษุนัน้ 

มสีต ิละมจิฉาทฏิฐ ิมสีตเิขา้ถงึสมัมาทฏิฐอิยู ่สตขิองภกิษุนัน้เป็นสมัมาสต ิ

ธรรม ๓ นี ้คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาวายามะ (๓) สมัมาสต ิยอ่ม 

หอ้มลอ้มคลอ้ยตามสมัมาทฏิฐขิองภกิษุนัน้ไป ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัมจิฉาสงักัปปะวา่ ‘เป็นมจิฉาสงักัปปะ’ รูช้ดัสมัมาสงักัปปะวา่ 

‘เป็นสมัมาสงักัปปะ’ ความรูข้องภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  มจิฉาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินกาม ความด ารใินความพยาบาท ความด ารใินการเบยีดเบยีน 

นีเ้ป็นมจิฉาสงักัปปะ 

  สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  คอื เรากลา่วสมัมาสงักัปปะวา่ม ี๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาสงักัปปะทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

   ๒. สมัมาสงักัปปะอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็น 

       องคแ์หง่มรรค 

  สมัมาสงักปัปะทีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินการออกจากกาม ความด ารใินความไมพ่ยาบาท ความ 

ด ารใินการไมเ่บยีดเบยีน นีเ้ป็นสมัมาสงักัปปะทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ให ้

ผลคอือปุธ ิ

  สมัมาสงักปัปะอนัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองคแ์หง่ 

มรรค เป็นอยา่งไร 

  คอื ความตรกึ ความวติก ความด าร ิความแน่วแน่ ความแนบแน่น 

ความปักใจ ความปรงุแตง่ค า ของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มจีติหาอาสวะมไิด ้

เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค เจรญิอรยิมรรคอยู ่นีเ้ป็นสมัมาสงักัปปะอันเป็นอรยิะ 

ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองคแ์หง่มรรค ภกิษุนัน้ยอ่มพยายามเพือ่ 

ละมจิฉาสงักัปปะ ยังสมัมาสงักัปปะใหถ้งึพรอ้ม ความพยายามของภกิษุนัน้เป็น 

สมัมาวายามะ ภกิษุนัน้มสีตลิะมจิฉาสงักัปปะ มสีตเิขา้ถงึสมัมาสงักัปปะอยู ่

สตขิองภกิษุนัน้เป็นสมัมาสต ิธรรม ๓ นี ้คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาวายามะ 

(๓) สมัมาสต ิยอ่มหอ้มลอ้มคลอ้ยตามสมัมาสงักัปปะของภกิษุนัน้ไป ดว้ยประการ 

ฉะนี ้

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัมจิฉาวาจาวา่ ‘เป็นมจิฉาวาจา’ รูช้ดัสมัมาวาจาวา่ ‘เป็น 

สมัมาวาจา’ ความรูข้องภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  มจิฉาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื การพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดูค าหยาบ การพดูเพอ้เจอ้ นีเ้ป็น 

มจิฉาวาจา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่วสมัมาวาจาวา่ม ี๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาวาจาทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

   ๒. สมัมาวาจาอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองค ์

       แหง่มรรค 

  สมัมาวาจาทีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดูเท็จ เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดู 

สอ่เสยีด เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการพดูค าหยาบ เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการ 

พดูเพอ้เจอ้ นีเ้ป็นสมัมาวาจาทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

  สมัมาวาจาอนัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองคแ์หง่มรรค  

เป็นอยา่งไร 

  คอื การงด การเวน้ การเวน้ขาด เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากวจทีจุรติ ๔ 

ของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มจีติหาอาสวะมไิด ้เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค 

เจรญิอรยิมรรคอยู ่นีเ้ป็นสมัมาวาจาอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ 

เป็นองคแ์หง่มรรค ภกิษุยอ่มพยายามเพือ่ละมจิฉาวาจา ยังสมัมาวาจาใหถ้งึพรอ้ม 

อยู ่ความพยายามของภกิษุนัน้เป็นสมัมาวายามะ ภกิษุนัน้มสีต ิละมจิฉาวาจา 

มสีตเิขา้ถงึสมัมาวาจาอยู ่สตขิองภกิษุนัน้เป็นสมัมาสต ิธรรม ๓ นี ้คอื 

(๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาวายามะ (๓) สมัมาสต ิยอ่มหอ้มลอ้มคลอ้ยตาม 

สมัมาวาจาของภกิษุนัน้ไป ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัมจิฉากัมมันตะวา่ ‘เป็นมจิฉากัมมันตะ’ รูช้ดัสมัมากัมมันตะวา่ 

‘เป็นสมัมากัมมันตะ’ ความรูข้องภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  มจิฉากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื การฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤตผิดิในกาม นีเ้ป็นมจิฉากัมมันตะ 

  สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่วสมัมากัมมันตะวา่ม ี๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมากัมมันตะทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

   ๒. สมัมากัมมันตะอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็น 

       องคแ์หง่มรรค 

  สมัมากมัมนัตะทีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการฆา่สตัว ์เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการ 

ลักทรัพย ์เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม นีเ้ป็นสมัมากัมมันตะ 

ทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

  สมัมากมัมนัตะอนัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองค ์

แหง่มรรค เป็นอยา่งไร 

  คอื การงด การเวน้ การเวน้ขาด เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากกายทจุรติ ๓ 

ของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มจีติหาอาสวะมไิด ้เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค 

เจรญิอรยิมรรคอยู ่นีเ้ป็นสมัมากัมมันตะอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ 

เป็นองคแ์หง่มรรค ภกิษุนัน้ยอ่มพยายามเพือ่ละมจิฉากัมมันตะ ยังสมัมากัมมนัตะ 

ใหถ้งึพรอ้ม ความพยายามของเธอนัน้เป็นสมัมาวายามะ ภกิษุนัน้มสีตลิะ 

มจิฉากัมมันตะ มสีตเิขา้ถงึสมัมากัมมันตะอยู ่สตขิองเธอนัน้เป็นสมัมาสต ิ

ธรรม ๓ นี ้คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาวายามะ (๓) สมัมาสต ิยอ่ม 

หอ้มลอ้มคลอ้ยตามสมัมากัมมันตะของภกิษุนัน้ไป ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๔๐] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัมจิฉาอาชวีะวา่ ‘เป็นมจิฉาอาชวีะ’ รูช้ดัสมัมาอาชวีะวา่ ‘เป็น 

สมัมาอาชวีะ’ ความรูข้องภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  มจิฉาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื การพดูหลอกลวง การเลยีบเคยีง การหวา่นลอ้ม การพดูและเล็ม 

การใชล้าภตอ่ลาภ นีเ้ป็นมจิฉาอาชวีะ 

  สมัมาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่วสมัมาอาชวีะวา่ม ี๒ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาอาชวีะทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

   ๒. สมัมาอาชวีะอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองค ์

       แหง่มรรค 

  สมัมาอาชวีะทีย่งัมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มละมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชพีดว้ยสมัมาอาชวีะ 

นีเ้ป็นสมัมาอาชวีะ ทีย่ังมอีาสวะ เป็นสว่นแหง่บญุ ใหผ้ลคอือปุธ ิ

  สมัมาอาชวีะอนัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็นองค ์

แหง่มรรค เป็นอยา่งไร 

  คอื การงด การเวน้ การเวน้ขาด เจตนาเป็นเหตงุดเวน้จากมจิฉาอาชวีะ 

ของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มจีติหาอาสวะมไิด ้เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค 

เจรญิอรยิมรรคอยู ่นีเ้ป็นสมัมาอาชวีะอันเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกตุตระ 

เป็นองคแ์หง่มรรค ภกิษุนัน้ยอ่มพยายามเพือ่ละมจิฉาอาชวีะ ยังสมัมาอาชวีะให ้

ถงึพรอ้ม ความพยายามของภกิษุนัน้เป็นสมัมาวายามะ ภกิษุนัน้มสีตลิะ 

มจิฉาอาชวีะ มสีตเิขา้ถงึสมัมาอาชวีะอยู ่สตขิองภกิษุนัน้เป็นสมัมาสต ิธรรม 

๓ นี ้คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาวายามะ (๓) สมัมาสต ิ

ยอ่มหอ้มลอ้มคลอ้ยตามสมัมาอาชวีะของภกิษุนัน้ไป ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๔๑] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ผูม้สีมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะก็มพีอเหมาะ ผูม้สีมัมาสงักัปปะ สมัมา 

วาจาก็มพีอเหมาะ ผูม้สีมัมาวาจา สมัมากัมมันตะก็มพีอเหมาะ ผูม้สีมัมากัมมันตะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

สมัมาอาชวีะก็มพีอเหมาะ ผูม้สีมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะก็มพีอเหมาะ ผูม้ ี

สมัมาวายามะ สมัมาสตก็ิมพีอเหมาะ ผูม้สีมัมาสต ิสมัมาสมาธก็ิมพีอเหมาะ 

ผูม้สีมัมาสมาธ ิสมัมาญาณะก็มพีอเหมาะ ผูม้สีมัมาญาณะ สมัมาวมิตุตก็ิม ี

พอเหมาะ 

  ภกิษุทัง้หลาย พระเสขะผูป้ระกอบดว้ยองค ์๘ จงึเป็นพระอรหันตผ์ูป้ระกอบ 

ดว้ยองค ์๑๐ (แมใ้นบรรดาองคเ์หลา่นัน้ บาปอกศุลธรรมเป็นอเนกไปปราศแลว้ 

ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ดว้ยภาวนาโดยสมัมาญาณะ) ดว้ยประการฉะนี ้

  [๑๔๒] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหัวหนา้ 

  สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื สมัมาทฏิฐ ิยอ่มท าลายมจิฉาทฏิฐไิด ้และบาปอกศุลธรรมเป็นอเนก 

อันมมีจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย ก็เป็นอันถกูสมัมาทฏิฐนัิน้ท าลายแลว้ กศุลธรรมเป็น 

อเนกอันมสีมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  สมัมาสงักัปปะ ยอ่มท าลายมจิฉาสงักัปปะได ้... 

  สมัมาวาจา ยอ่มท าลายมจิฉาวาจาได ้... 

  สมัมากัมมันตะ ยอ่มท าลายมจิฉากัมมันตะได ้... 

  สมัมาอาชวีะ ยอ่มท าลายมจิฉาอาชวีะได ้... 

  สมัมาวายามะ ยอ่มท าลายมจิฉาวายามะได ้... 

  สมัมาสต ิยอ่มท าลายมจิฉาสตไิด ้... 

  สมัมาสมาธ ิยอ่มท าลายมจิฉาสมาธไิด ้... 

  สมัมาญาณะ ยอ่มท าลายมจิฉาญาณะได ้... 

  สมัมาวมิตุต ิยอ่มท าลายมจิฉาวมิตุตไิด ้และบาปอกศุลธรรมเป็นอเนก อัน 

มมีจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจัย ก็เป็นอันถกูสมัมาวมิตุตนัิน้ท าลายแลว้ กศุลธรรมเป็น 

อเนกอันมสีมัมาวมิตุตเิป็นปัจจัย ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๗. มหาจัตตารสีกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจงึประกาศธรรมบรรยายชือ่วา่มหาจัตตารสีกะฝ่ายกศุล 

๒๐ ประการ ฝ่ายอกศุล ๒๐ ประการ ทีส่มณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรอืใคร ๆ ในโลกยังประกาศไมไ่ดไ้ว ้ดว้ยประการฉะนี้ 

  [๑๔๓] ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์ผูใ้ดผูห้นึง่ พงึเขา้ใจธรรม 

บรรยายชือ่วา่มหาจัตตารสีกะ๑นี ้วา่ตนควรตเิตยีน หรอืคัดคา้น ค ากลา่วเชน่นัน้ 

และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา ๑๐ ประการนี้ของสมณะหรอืพราหมณ์นัน้ จะเป็น 

เหตใุหถ้กูต าหนไิดใ้นปัจจบุันทเีดยีว คอื 

   ๑. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาทฏิฐ ิทา่นผูเ้จรญิก็ตอ้งบชูาสรรเสรญิ 

       สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

   ๒. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาสงักัปปะ ทา่นผูเ้จรญิก็ตอ้งบชูา 

       สรรเสรญิสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาสงักัปปะ 

   ๓. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาวาจา ฯลฯ 

   ๔. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมากัมมันตะ ... 

   ๕. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาอาชวีะ ... 

   ๖. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาวายามะ ... 

   ๗. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาสต ิ... 

   ๘. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาสมาธ ิ... 

   ๙. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาญาณะ ... 

          ๑๐. ถา้ทา่นผูเ้จรญิตเิตยีนสมัมาวมิตุต ิทา่นผูเ้จรญิก็ตอ้งบชูาสรรเสรญิ 

       สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ พงึเขา้ใจธรรม 

บรรยายชือ่วา่มหาจัตตารสีกะนี ้วา่ตนควรตเิตยีนหรอืควรคัดคา้น ค ากลา่วเชน่นัน้ 

และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา ๑๐ ประการนี้ของสมณะหรอืพราหมณ์นัน้ จะเป็น 

เหตใุหถ้กูต าหนไิดใ้นปัจจบุันทเีดยีว

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาจตัตารสีกะ หมายถงึธรรมบรรยาย ๔๐ ประการ ทีเ่ป็นฝ่ายกศุลและฝ่ายอกศุล มผีลมากที ่

   พระผูม้พีระภาคทรงประกาศไวแ้ลว้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๔๒/๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมพ้วกวสัสะและพวกภัญญะชาวโอกกลชนบท ผูเ้ป็น 

อเหตกุวาทะ๑ อกริยิวาทะ๒ นัตถกิวาทะ๓ เหลา่นัน้ ก็ยังเขา้ใจธรรมบรรยายชือ่ 

วา่มหาจัตตารสีกะ วา่ไมค่วรตเิตยีน ไมค่วรคัดคา้น 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะกลัวการนนิทา การวา่รา้ย และการแขง่ด”ี 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาจตัตารสีกสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อานาปานสัสตสิตูร 

วา่ดว้ยวธิเีจรญิอานาปานสต ิ

  [๑๔๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีพรอ้มดว้ยพระสาวกผูเ้ป็นเถระ มชีือ่เสยีงหลายรปู 

ดว้ยกัน คอื ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ทา่นพระมหากัสสปะ 

ทา่นพระมหากัจจายนะ ทา่นพระมหาโกฏฐติะ ทา่นพระมหากัปปินะ ทา่นพระ 

มหาจนุทะ ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระเรวตะ ทา่นพระอานนท ์และพระสาวก 

ผูเ้ป็นเถระทีม่ชี ือ่เสยีงรปูอืน่ ๆ 

  ก็สมัยนัน้ พระเถระทัง้หลายสัง่สอน พร ่าสอน๔ภกิษุใหมทั่ง้หลาย คอื 

ภกิษุผูเ้ป็นเถระบางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๑๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเหตกุวาทะ หมายถงึผูม้ลัีทธวิา่ ไมม่เีหตุ ไมม่ปัีจจัย เพือ่ความหมดจดแหง่สัตวท์ัง้หลาย (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๔๓/๙๗) 

๒ อกริยิวาทะ หมายถงึผูม้ลีัทธวิา่ เมือ่ท าบาป บาปก็ไมเ่ป็นอันท า (ม.อ.ุอ. ๓/๑๔๓/๙๗) 

๓ นตัถกิวาทะ หมายถงึผูม้ลีัทธวิา่ ทานทีใ่หแ้ลว้ยอ่มไมม่ผีล (ม.อ.ุอ. ๓/๑๔๓/๙๗) 

๔ ส ัง่สอน พร า่สอน หมายความว่า สงเคราะหด์ว้ยอามสิและธรรมแลว้จงึสั่งสอน พร ่าสอนเกีย่วกับ 

   กัมมัฏฐานตอ่ไป (ม.อ.ุอ. ๓/๑๔๔/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

พร ่าสอนภกิษุ ๒๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๓๐ รปูบา้ง 

บางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๔๐ รปูบา้ง ฝ่ายภกิษุใหมเ่หลา่นัน้ ผูอ้ันภกิษุ 

ผูเ้ป็นเถระสัง่สอน พร ่าสอนอยู ่ยอ่มรูช้ดัธรรมวเิศษอยา่งกวา้งขวางกวา่ทีต่นรู ้

มากอ่น 

  [๑๔๕] ก็สมัยนัน้ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ คนืดวงจันทรเ์ต็มดวง ใน 

วนัปวารณา พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุสงฆแ์วดลอ้ม ประทับน่ัง ณ ทีก่ลางแจง้ 

ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดภูกิษุสงฆ ์ซึง่นิง่เงยีบอยู ่จงึไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรายนิดปีฏปิทานี ้เรามใีจยนิดปีฏปิทานี ้เพราะเหตนัุน้ 

เธอทัง้หลายในธรรมวนัิยนีจ้งปรารภความเพยีร๑เพือ่ถงึธรรมทีต่นยังไมถ่งึ๒ เพือ่ 

บรรลธุรรมทีต่นยังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีต่นยังไมท่ าใหแ้จง้ใหย้ิง่ ๆ ขึน้ไปเถดิ 

เราจักรออยูใ่นกรงุสาวตัถนีีแ้หละ จนถงึวนัครบ ๔ เดอืนแหง่ฤดฝูน อันเป็น 

เดอืนทีม่ดีอกโกมทุ” 

  ภกิษุชาวชนบทไดฟั้งขา่ววา่ “ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคจักทรงรออยูใ่น 

กรงุสาวตัถนัีน้ จนถงึวนัครบ ๔ เดอืนแหง่ฤดฝูน อันเป็นเดอืนทีม่ดีอกโกมทุ” 

จงึพากันหลั่งไหลมายังกรงุสาวตัถ ีเพือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

  ฝ่ายภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ก็พากันสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุใหมเ่พิม่ประมาณ 

มากขึน้ คอื ภกิษุผูเ้ป็นเถระบางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๑๐ รปูบา้ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามเพยีรทีบ่รบิรูณ์ และมคีวามเพยีรทีป่ระคับประคองไวส้ม ่าเสมอ 

   ไมห่ยอ่นนัก ไมต่งึนัก ไม่ใหจ้ติปรงุแตง่ภายใน ไมใ่หฟุ้้ งซา่นภายนอก ค าวา่ ความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึ 

   ความเพยีรทางกาย เชน่ ความเพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวัน ดจุในประโยควา่ “ภกิษุในธรรม 

   วนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดดีว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวัน” (อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๕๑๙/๓๙๑) และ ความเพยีรทางจติ เชน่ความเพยีรพยายามผกูจติไวด้ว้ยการก าหนด 

   สถานทีเ่ป็นตน้ ดจุในประโยควา่ “เราจะไมอ่อกจากถ ้านีจ้นกวา่จติของเราจะหลดุพน้จากอาสวะเพราะไม่ 

   ถอืมั่น ดว้ยอปุาทาน” (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘/๔๓) 

๒ ธรรมทีต่นยงัไมถ่งึ ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (ม.อ.ุอ. ๓/๑๔๕/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

บางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๒๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ 

๓๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน พร ่าสอนภกิษุ ๔๐ รปูบา้ง และภกิษุใหมเ่หลา่นัน้ 

ผูอ้ันภกิษุผูเ้ป็นเถระสัง่สอน พร ่าสอนอยู ่ยอ่มรูช้ดัธรรมวเิศษอยา่งกวา้งขวางกวา่ 

ทีต่นรูม้ากอ่น 

  [๑๔๖] ก็สมัยนัน้ ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ คนืดวงจันทรเ์ต็มดวง อันเป็น 

วนัครบ ๔ เดอืนแหง่ฤดฝูน เป็นเดอืนทีม่ดีอกโกมทุ พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุ 

สงฆแ์วดลอ้ม ประทับน่ัง ณ ทีก่ลางแจง้ ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงตรวจด ู

ภกิษุสงฆ ์ซึง่นิง่เงยีบอยู ่จงึไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย บรษัิทนีไ้มส่นทนากัน บรษัิทนีเ้งยีบเสยีงสนทนากัน ด ารง 

อยูใ่นสารธรรมอันบรสิทุธิ ์ภกิษุสงฆบ์รษัิทนีเ้ป็นเชน่เดยีวกันกับบรษัิททีค่วรแกข่อง 

ทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณาทาน ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นเนือ้นาบญุอันยอดเยีย่มของโลก ภกิษุสงฆน์ีเ้ป็นเชน่เดยีวกันกับบรษัิททีเ่ขา 

ถวายของนอ้ยแตม่ผีลมาก และถวายของมากก็ยิง่มผีลมากขึน้ ภกิษุสงฆน์ีเ้ป็นเชน่ 

เดยีวกันกับบรษัิททีช่าวโลกยากจะไดพ้บเห็น ภกิษุสงฆน์ีเ้ป็นเชน่เดยีวกันกับบรษัิท 

ทีแ่มค้นผูเ้อาเสบยีงคลอ้งบา่ควรเดนิทางไปเป็นโยชน ์ๆ เพือ่พบเห็น 

  [๑๔๗] ภกิษุทัง้หลาย ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูเ้ป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๒ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ในภกิษุสงฆน์ี้ 

ก็มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูเ้ป็นอนาคาม ีเพราะสิน้โอรัมภาคยิสงัโยชน์๓ ๕ จะ 

เกดิเป็นโอปปาตกิะ๔ จะปรนิพิพานในโลกนัน้ ๆ ไมก่ลับมาจากโลกนัน้อกีเป็นธรรมดา 

ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๙ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๖ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๗๖ (คณกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๘๑ ในเลม่นี้ 

๓ โอรมัภาคยิสงัโยชน ์หมายถงึสังโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน 

   (๒) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมั่นศลีพรต (๔) กามราคะ ความ 

   พอใจในกามคณุ (๕) พยาบาทหรอืปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ อันเป็นเหตใุหเ้กดิในกามภพ (องฺ.ทสก. 

   (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๕/๒๒) 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (จูฬปณุณมสตูร) หนา้ ๑๐๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูเ้ป็นสกทาคาม ีเพราะสิน้สงัโยชน์๑ ๓ และเพราะท า 

ราคะ โทสะ โมหะ ใหเ้บาบาง จะกลับมายังโลกนีเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ แลว้ท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูเ้ป็นโสดาบัน๒ เพราะสิน้สงัโยชน ์๓ ไมม่ทีางตกต า่๓  

มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๔ในวนัขา้งหนา้ ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ อยู ่

ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิสมัมัปปธาน ๔ อยู ่

ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิอทิธบิาท ๔ อยู ่ใน 

ภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุเชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิอนิทรยี ์๕ อยู ่... 

เจรญิพละ ๕ อยู ่... เจรญิโพชฌงค ์๗ อยู ่... มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีร 

ในการเจรญิมรรคมอีงค ์๘ อยู ่ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่

  ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิเมตตาอยู ่ในภกิษุสงฆ ์

นีก็้มภีกิษุแมเ้ชน่นัน้อยู ่... มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิกรณุาอยู ่... 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตว ์ธรรมทีม่ัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิ

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

   (๗) อรปูราคะ (๘) มานะ (๙) อทุธัจจะ (๑๐) อวชิชา ๕ ขอ้ตน้ชือ่โอรัมภาคยิสังโยชน ์สว่น ๕ 

   ขอ้หลังชือ่อทุธัมภาคยิสังโยชน ์พระโสดาบันละสังโยชน ์๓ ขอ้ตน้ได ้พระสกทาคามที าสังโยชนข์อ้ ๔ 

   และขอ้ ๕ ใหเ้บาบาง พระอนาคามลีะสังโยชน ์๕ ขอ้ขา้งตน้ได ้พระอรหันตล์ะสังโยชนไ์ดห้มด (องฺ.ทสก. 

   (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, ม.ม.ูอ. ๑/๖๗-๖๙/๑๗๔-๑๗๗) 

๒ โสดาบนั หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพราะค าวา่ โสตะ เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

   (อภ.ิปญฺจ.อ. ๓๑/๔๒ ดปูระกอบใน ส .ม.(แปล) ๑๙/๑๐๐๑/๓๐๐) 

๓ ไมม่ทีางตกต า่ หมายถงึไมต่กไปในอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน เปรต อสรู (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๗/๒๔๒) 

๔ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู (คอื สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒. องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิมทุติาอยู ่... มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรใน 

การเจรญิอเุบกขาอยู ่... มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิอสภุสญัญาอยู ่... 

มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิอนจิจสญัญาอยู ่ในภกิษุสงฆน์ีก็้มภีกิษุแม ้

เชน่นัน้อยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ในภกิษุสงฆน์ี ้มภีกิษุผูบ้ าเพ็ญความเพยีรในการเจรญิ 

อานาปานสตอิยู ่อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มท าสตปัิฏฐาน 

๔ ใหบ้รบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มท าโพชฌงค ์

๗ ใหบ้รบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มท าวชิชาและ 

วมิตุตใิหบ้รบิรูณ์ 

  [๑๔๘] อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่ง๑ก็ด ีน่ัง 

ขดัสมาธิ๒ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๓ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก๔ 

อานาปานสต ิ๑๖ ข ัน้๕ 

   ๑. เมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ัดวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรอืนวา่ง หมายถงึเสนาสนะ ๗ อยา่ง เวน้ป่าและโคนไม ้ไดแ้ก ่(๑) ภเูขา (๒) ซอกเขา (๓) ถ ้าใน 

   ภเูขา (๔) ป่าชา้ (๕) ป่าละเมาะ (๖) ทีโ่ลง่แจง้ (๘) ลอมฟาง (ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘, อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๕๐๘/๓๘๕,) 

๒ น ัง่ขดัสมาธ ิหมายถงึน่ังพับขาเขา้หากันทัง้ ๒ ขา้ง เรยีกวา่ น่ังขัดสมาธ ิ(ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) 

๓ ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ หมายถงึตัง้สตกิ าหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน (ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) 

๔ ตามอรรถกถาพระสตูรนี ้อสัสาสะ หมายถงึหายใจเขา้ ปสัสาสะ หมายถงึหายใจออก (อสฺสาโสต ิ

   อนฺโตปวสินนาสกิวาโต. ปสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนนาสกิวาโต ม.ม.อ. ๒/๓๐๕/๑๓๖) สว่นอรรถกถาวนัิย 

   กลับกัน คอื อสัสาสะ หมายถงึหายใจออก ปสัสาสะ หมายถงึหายใจเขา้ (อสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนวาโต 

   ปสฺสาโสต ิอนฺโตปวสินวาโต ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๖) 

๕ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓-๔๕๕, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๖๐/๑๓๑-๑๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

   ๒. เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

       เมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

   ๓. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

   ๔. ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก’ 

   ๕. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ต ิหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ต ิหายใจออก’ 

   ๖. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุ หายใจออก’ 

   ๗. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจออก’ 

   ๘. ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขาร หายใจออก’ 

   ๙. ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติ หายใจออก’ 

          ๑๐. ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิ หายใจออก’ 

          ๑๑. ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่น หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่น หายใจออก’ 

         ๑๒. ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติ หายใจออก’ 

         ๑๓. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

         ๑๔. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจออก’ 

         ๑๕. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไป หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไป หายใจออก’ 

         ๑๖. ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  [๑๔๙] อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร 

จงึท าใหส้ตปิฏัฐาน ๔ บรบิรูณ์ได ้คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุเมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

       เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

       เมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก’ 

  สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เรากลา่วลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกนีว้า่ 

เป็นกายชนดิหนึง่ในบรรดากายทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

โทมนัสในโลกอยู ่

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

   ๒. สมัยใดภกิษุส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ต ิหายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูปี้ต ิหายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูส้ขุ หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับจติตสงัขาร หายใจออก’ 

  สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย มคีวามเพยีร ม ี

สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เรากลา่วการใสใ่จลมหายใจเขา้ 

ลมหายใจออกเป็นอยา่งดนีีว้า่ เป็นเวทนาชนดิหนึง่ในบรรดาเวทนาทัง้หลาย 

เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ม ี

ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู ่

   ๓. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูจ้ติ หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราท าจติใหบ้ันเทงิ หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่น หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราตัง้จติมั่น หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติ หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราเปลือ้งจติ หายใจออก’ 

  สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติ มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เราไมบ่อกอานาปานสตแิกภ่กิษุผูห้ลงลมื ไมม่ ี

สมัปชญัญะ เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นจติในจติ ม ี

ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

   ๔. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไป หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความดับไป หายใจออก’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้’ 

       ส าเหนยีกวา่ ‘เราพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก’ 

  สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร ม ี

สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เธอเห็นการละอภชิฌาและ 

โทมนัสดว้ยปัญญาแลว้ ยอ่มเป็นผูว้างเฉยไดด้ ีเพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

จงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ บรบิรูณ์ได ้

สตปิฏัฐาน ๔ 

  [๑๕๐] สตปิฏัฐาน ๔ ทีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร 

จงึท าใหโ้พชฌงค ์๗ บรบิรูณ์ คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้สมัยนัน้ ภกิษุนัน้มสีต ิ

       ตัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยใด ภกิษุมสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยนัน้ 

       สตสิมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ 

       ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์

       สมัยนัน้ สตสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

   ๒. ภกิษุนัน้เป็นผูม้สีตอิยา่งนัน้ ยอ่มคน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการ 

       พจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา สมัยใด ภกิษุเป็นผูม้สีตอิยา่งนัน้ 

       ยอ่มคน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

       สมัยนัน้ ธัมมวจิยสมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้

       คอืความเลอืกเฟ้นธรรม) ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ 

       ภกิษุชือ่วา่เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ ธัมมวจิย- 

       สมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๓. ภกิษุนัน้คน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

       ปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น สมัยใด ภกิษุคน้ควา้ ไตรต่รอง 

       ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา ปรารภความเพยีร ไมย่อ่ 

       หยอ่น สมัยนัน้ วริยิสมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้

       คอืความเพยีร) ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่ 

       วา่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ วริยิสมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่ม 

       ถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๔. สมัยใด ปีตทิีป่ราศจากอามสิเกดิขึน้แกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีร 

       แลว้ สมัยนัน้ ปีตสิมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้

       คอืความอิม่ใจ) ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

       ชือ่วา่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ ปีตสิมัโพชฌงคข์องภกิษุ 

       ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๕. เมือ่ภกิษุมจีติเกดิปีต ิกายและจติยอ่มสงบ สมัยใด ภกิษุมจีติ 

       เกดิปีต ิกายและจติยอ่มสงบ สมัยนัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

       (ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบจติ) ยอ่มเป็น 

       อันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

       สมัยนัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๖. เมือ่ภกิษุมกีายสงบแลว้ มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น สมัยใด เมือ่ 

       ภกิษุมกีายสงบ มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น สมัยนัน้ สมาธ ิ

       สมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้ใจมั่น) ยอ่ม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

       เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์

       สมัยนัน้ สมาธสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๗. ภกิษุนัน้เป็นผูว้างเฉยจติทีต่ัง้มั่นแลว้เชน่นัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีสมัยใด 

       ภกิษุเป็นผูว้างเฉยจติทีต่ัง้มั่นแลว้เชน่นัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีสมัยนัน้ 

       อเุบกขาสมัโพชฌงค(์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความมใีจ 

       เป็นกลาง) ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่ 

       เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงคข์องภกิษุ 

       ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  [๑๕๑] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... พจิารณา 

       เห็นจติในจติ ... พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้สมัยนัน้ 

       ภกิษุนัน้มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยใด ภกิษุมสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

       สมัยนัน้ สตสิมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ 

       ภกิษุชือ่วา่เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ สตสิมัโพชฌงคข์องภกิษุ 

       ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๒. ภกิษุนัน้เป็นผูม้สีตอิยา่งนัน้ ยอ่มคน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการ 

       พจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา สมัยใด ภกิษุเป็นผูม้สีตอิยา่งนัน้อยู ่

       ยอ่มคน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา สมัยนัน้ 

       ธัมมวจิยสมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

       ชือ่วา่เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์

       ของภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๓. ภกิษุนัน้คน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

       เป็นอันปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่นแลว้ สมัยใด ภกิษุยอ่ม 

       คน้ควา้ ไตรต่รอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญาปรารภ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

       ความเพยีรไมย่อ่หยอ่น สมัยนัน้ วริยิสมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอัน 

       ภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์

       สมัยนัน้ วริยิสมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๔. ปีตอิันปราศจากอามสิ เกดิขึน้แกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีรแลว้ สมัยใด 

       ปีตอิันปราศจากอามสิเกดิขึน้แกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีรแลว้ สมัยนัน้ 

       ปีตสิมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่ 

       เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ ปีตสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึ 

       ความเจรญิเต็มที ่

   ๕. เมือ่ภกิษุมจีติเกดิปีต ิกายและจติยอ่มสงบ สมัยใด เมือ่ภกิษุม ี

       จติเกดิปีต ิกายและจติยอ่มสงบ สมัยนัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

       ยอ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิปัสสทัธ-ิ 

       สมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึ 

       ความเจรญิเต็มที ่

   ๖. เมือ่ภกิษุผูม้กีายสงบแลว้ มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น สมัยใด 

       เมือ่ภกิษุผูม้กีายสงบแลว้ มคีวามสขุ จติยอ่มตัง้มั่น สมัยนัน้ 

       สมาธสิมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุชือ่ 

       วา่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ สมาธสิมัโพชฌงคข์องภกิษุ 

       ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

   ๗. ภกิษุนัน้เป็นผูว้างเฉยจติทีต่ัง้มั่นแลว้เชน่นัน้ไดอ้ยา่งด ีสมัยใด 

       ภกิษุเป็นผูว้างเฉยจติทีต่ัง้มั่นแลว้เชน่นัน้ไดอ้ยา่งด ีสมัยนัน้ 

       อเุบกขาสมัโพชฌงคย์อ่มเป็นอันภกิษุปรารภแลว้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

       ชือ่วา่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์สมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงคข์อง 

       ภกิษุยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ทีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหโ้พชฌงค ์๗ บรบิรูณ์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๘. อานาปานัสสตสิตูร 

 

โพชฌงค ์๗ 

  [๑๕๒] โพชฌงค ์๗ ทีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร 

จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก(ความสงัด) อาศัยวริาคะ 

       (ความคลายก าหนัด) อาศัยนโิรธ(ความดับ) อันนอ้มไปเพือ่ความ 

       ปลอ่ยวาง 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์... 

   ๓. เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์... 

   ๔. เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์... 

   ๕. เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์... 

   ๖. เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์... 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       อันนอ้มไปเพือ่ความปลอ่ยวาง 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ทีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งนี ้ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

 

อานาปานสัสตสิตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

 

๙. กายคตาสตสิตูร 

วา่ดว้ยวธิเีจรญิกายคตาสต ิ

  [๑๕๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ภกิษุหลายรปูกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกันในหอฉัน ไดเ้กดิการสนทนากันขึน้ 

ในระหวา่งการประชมุวา่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาค 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสกายคตาสตทิี ่

ภกิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้วา่ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

  เรือ่งนีม้เีพยีงเทา่นีท้ีภ่กิษุเหลา่นัน้สนทนากันคา้งไว ้ครัน้เวลาเย็น พระผูม้ี 

พระภาคทรงออกจากทีท่รงหลกีเรน้ เสด็จเขา้ไปยังหอฉัน ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เวลานี ้เธอทัง้หลายน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร พดูเรือ่งอะไรคา้งไว”้ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ขา้พระองคทั์ง้หลายกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ัง 

ประชมุกันในหอฉัน ไดเ้กดิการสนทนากันขึน้ในระหวา่งการประชมุวา่ ‘ทา่นผูม้ ี

อายทัุง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ตรัสกายคตาสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าให ้

มากแลว้วา่ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งนีท้ีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดพ้ดูคา้งไว ้ก็พอดพีระผู ้

มพีระภาคเสด็จมาถงึ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๑๕๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

  “กายคตาสตทิีภ่กิษุเจรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ัง 

ขดัสมาธ ิตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

  เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

  เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

  เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

  เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร๑ หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก‘๒ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืน๓ได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติอันเป็นไป 

ภายในกายนัน้เทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่ 

เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๑) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่เดนิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเดนิ’ 

  เมือ่ยนื ก็รูช้ดัวา่ ‘เรายนื’ 

  เมือ่น่ัง ก็รูช้ดัวา่ ‘เราน่ัง’ 

  เมือ่นอน ก็รูช้ดัวา่ ‘เรานอน’ 

  เธอด ารงกายอยูโ่ดยอริยิาบถใด ๆ ก็รูช้ดักายทีด่ ารงอยูโ่ดยอริยิาบถนัน้ ๆ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ระงบักายสงัขาร หมายถงึผอ่นคลายลมหายใจหยาบใหล้ะเอยีดขึน้ไปโดยล าดับ จนถงึขัน้ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ 

   วา่ มลีมหายใจอยูห่รอืไม ่เปรยีบเหมอืนเสยีงเคาะระฆงัครัง้แรกจะมเีสยีงดังกังวาน แลว้แผ่วลงจนถงึ 

   เงยีบหายไปในทีส่ดุ (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๒๐-๒๒๑/๒๙๘-๓๐๒) 

๒ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๐๗/๑๐๒-๑๐๔ 

๓ อนัอาศยัเรอืน หมายถงึอาศัยกามคณุ ๕ (คอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๕๓-๕๔/๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไป 

ภายในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๒) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ 

  ท าความรูส้กึตัวในการแลด ูการเหลยีวด ู

  ท าความรูส้กึตัวในการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก 

  ท าความรูส้กึตัวในการครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร 

  ท าความรูส้กึตัวในการฉัน การดืม่ การเคีย้ว 

  ท าความรูส้กึตัวในการถา่ยอจุจาระปัสสาวะ 

  ท าความรูส้กึตัวในการเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไป 

ภายในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๓) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนี ้ตัง้แตฝ่่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แต่ 

ปลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ 

วา่ ‘ในกายนี ้มผีม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต๑ 

หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ ่ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเกา่ ด ีเสลด 

หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’

 

เชงิอรรถ : 

๑ วกักะ โบราณแปลวา่ มา้ม และแปลค าวา่ ปิหกะ ว่าไต แตใ่นทีน่ี ้แปล วกักะ วา่ไต และแปล ปิหกะ 

   วา่มา้ม อธบิายว่า ไต ไดแ้ก ่กอ้นเนือ้ ๒ กอ้น มขีัว้เดยีวกัน รูปรา่งคลา้ยลกูสะบา้ของเด็ก ๆ 

   หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยูใ่นขัว้เดยีวกัน มเีอ็นใหญ่รงึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจและแยกออก 

   หอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๔๒-๔๔) ; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ แปล “วักกะ” 

   วา่ “ไต” และใหบ้ทนยิามไวว้า่ “อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสนัหลัง ท า 

   หนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้าปัสสาวะ” (หนา้ ๓๖๒) ; Buddhadatta Mahathera, A Concise 

   Pali-English Dictionary, 1985, (224); และ Rhys Davids, 1921-1925, (591) T.W. Pali-English 

   Dictionary, ใหค้วามหมายของค าวา่ “วกฺก” ตรงกับค าวา่ “ไต” (Kidney) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถงุมปีาก ๒ ขา้ง เต็มไปดว้ยธัญพชืชนดิตา่ง ๆ คอื ขา้วสาล ี

ขา้วเปลอืก ถ่ัวเขยีว ถ่ัวเหลอืง เมล็ดงา ขา้วสาร คนตาดเีปิดถงุนัน้ออก 

พจิารณาเห็นวา่ ‘นีเ้ป็นขา้วสาล ีนีเ้ป็นขา้วเปลอืก นีเ้ป็นถ่ัวเขยีว นีเ้ป็นถ่ัวเหลอืง 

นีเ้ป็นงา นีเ้ป็นขา้วสาร’ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณาเห็นกายนี้ 

ตัง้แตฝ่่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แตป่ลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ 

เต็มไปดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ วา่ ‘ในกายนี ้มผีม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ 

เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ใสใ้หญ ่ใสน้อ้ย 

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

น ้ามกู ไขขอ้ มตูร’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไป 

ภายในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๔) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนี ้ตามทีต่ัง้อยู ่ตามทีด่ ารงอยู ่โดย 

ความเป็นธาตวุา่ ‘ในกายนี้ มธีาตดุนิ ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

  คนฆา่โค หรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญ ฆา่โคแลว้แบง่อวยัวะออกเป็น 

สว่น ๆ น่ังอยูท่ีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณา 

เห็นกายนี ้ตามทีต่ัง้อยู ่ตามทีด่ ารงอยู ่โดยความเป็นธาตวุา่ ‘ในกายนี ้มธีาตดุนิ 

ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไป 

ภายในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๕) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเห็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่ตายแลว้ ๑ วนั ตาย 

แลว้ ๒ วนั หรอืตายแลว้ ๓ วนั เป็นศพขึน้อดื ศพเขยีวคล ้า ศพมนี ้าเหลอืงเยิม้ 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบวา่ ‘แมก้ายนี้ 

ก็มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไป 

ภายในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๖) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเห็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่ถกูกาจกิกนิ แรง้ทึง้กนิ 

นกตระกรมุจกิกนิ สนัุขกัดกนิ สนัุขจิง้จอกกัดกนิ หรอืสตัวเ์ล็ก ๆ หลายชนดิกดั 

กนิอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบวา่ 

‘แมก้ายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได ’้ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๗) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเห็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้เป็นโครงกระดกู มเีนือ้ 

และเลอืด มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีนือ้ แตย่ังม ี

เลอืดเป้ือนเปรอะ มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีนือ้และเลอืด 

แตย่ังมเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีอ็นรงึรัดแลว้ กระจยุ 

กระจายไปในทศิใหญท่ศิเฉียง คอื กระดกูมอือยูท่างทศิหนึง่ กระดกูเทา้อยูท่าง 

ทศิหนึง่ กระดกูแขง้อยูท่างทศิหนึง่ กระดกูขาอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูสะเอวอยู ่

ทางทศิหนึง่ กระดกูสนัหลังอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูซีโ่ครงอยูท่างทศิหนึง่ กระดกู 

กา้นคออยูท่างทศิหนึง่ กระดกูคออยูท่างทศิหนึง่ กระดกูคางอยูท่างทศิหนึง่ 

กระดกูฟันอยูท่างทศิหนึง่ กะโหลกศรีษะอยูท่างทศิหนึง่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน พจิารณากายนี้เขา้ไปเปรยีบเทยีบวา่ ‘แมก้ายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ ม ี

ลักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการ 

อยา่งนี ้(๘-๑๑) 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเห็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นทอ่นกระดสู ี

ขาวเหมอืนสสีงัข ์ฯลฯ เป็นกระดกูกองอยูด่ว้ยกันเกนิกวา่ ๑ ปี ฯลฯ เป็น 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

กระดกูผปุ่นเป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ย แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณากายนี ้

เขา้ไปเปรยีบเทยีบวา่ ‘แมก้ายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ 

ความเป็นอยา่งนัน้ไปได‘้๑ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้

(๑๒-๑๔) 

  [๑๕๕] อกีประการหนึง่ ภกิษุสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอท ากายนีใ้ห ้

ชุม่ชืน่เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของ 

รา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง พนักงานสรงสนาน หรอืลกูมอื 

พนักงานสรงสนานผูช้ านาญ เทผงถตูัวลงในภาชนะสมัฤทธิแ์ลว้ เอาน ้าประพรมให ้

ตดิเป็นกอ้น กอ้นถตูัวนัน้ทีม่ยีางซมึไปจับ ก็ตดิกันหมด ไมก่ระจายออก แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจาก 

วเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะไม ่

ถกูตอ้ง 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการ 

อยา่งนี ้(๑๕) 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่

ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง หว้งน ้าเป็นวงัวน 

ไมม่ทีางทีก่ระแสน ้าจะไหลเขา้ไดทั้ง้ดา้นตะวนัออก ดา้นตะวนัตก ดา้นเหนอื และ 

ดา้นใต ้ฝนก็ไมต่กตามฤดกูาล แตก่ระแสน ้าเย็นพุง่ขึน้จากหว้งน ้านัน้ แลว้ท า 

หว้งน ้านัน้ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอาบ เนอืงนองไปดว้ยน ้าเย็น ไมม่สีว่นไหนของหว้งน ้านัน้ 

ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ 

ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ต ิ

และสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๐๘-๑๑๒/๑๐๔-๑๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการ 

อยา่งนี ้(๑๖) 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ 

ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่ยกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไม ่

ถกูตอ้ง เปรยีบเหมอืนในกออบุล กอปทมุ หรอืกอบณุฑรกิ ดอกอบุล ดอกปทมุ 

หรอืดอกบณุฑรกิบางเหลา่ทีเ่กดิเจรญิเตบิโตในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้า มนี ้า 

หลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่เอบิอาบซาบซมึดว้ยน ้าเย็นตัง้แตย่อดถงึเหงา้ 

ไมม่สีว่นไหนทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนีใ้ห ้

ชุม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอัน 

ไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ภกิษุชือ่วา่เจรญิกายคตาสตแิมด้ว้ยอาการ 

อยา่งนี ้(๑๗) 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุจงึบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่เธอมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งน่ังแผไ่ปท่ัวกายนี้ 

ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

น่ังใชผ้า้ขาวคลมุตัวตลอดศรีษะ ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีผ่า้ขาวจะไมป่กคลมุ แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งน่ังแผไ่ปท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของ 

รา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง๑ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละความ 

ด ารทิีส่บัสน อันอาศัยเรอืนได ้เพราะละความด ารทิีส่บัสนนัน้ได ้จติทีเ่ป็นไปภาย 

ในกายเทา่นัน้ ยอ่มด ารงคงที ่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มั่น ภกิษุชือ่วา่เจรญิ 

กายคตาสตแิมด้ว้ยอาการอยา่งนี ้(๑๘) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๒๖-๒๓๓/๗๕-๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  [๑๕๖] ภกิษุทัง้หลาย กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

กศุลธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา๑ยอ่มเป็นภาวนาทีห่ยั่งลงในจติของ 

ภกิษุนัน้ มหาสมทุรอันผูใ้ดผูห้นึง่สมัผัสดว้ยใจแลว้ แมน่ ้านอ้ยสายใดสายหนึง่ที ่

ไหลไปสูส่มทุรยอ่มปรากฏภายในจติของผูนั้น้ แมฉั้นใด กายคตาสตอิันภกิษุรปูใด 

รปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ กศุลธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา 

ยอ่มเป็นภาวนาทีห่ยั่งลงในจติของภกิษุนัน้๒ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่ไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

มารยอ่มไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์๓ของภกิษุนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุเหวีย่งกอ้นศลิาหนัก 

ไปทีก่องดนิเปียก เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กอ้นศลิาหนักนัน้ 

จะพงึจมลงในกองดนิเปียกนัน้ไดไ้หม” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่ไมเ่จรญิ 

ไมท่ าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนไมแ้หง้สนทิ ตอ่มา บรุษุน าไปท าเป็นไมส้ไีฟ ดว้ยหวงัวา่ 

‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

บรุษุนัน้ใชไ้มท้ีแ่หง้สนทิโนน้มาท าเป็นไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่ไมเ่จรญิ 

ไมท่ าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนหมอ้น ้าวา่งเปลา่ ทีเ่ขาตัง้ไวบ้นเครือ่งรอง ต่อมา บรุษุถอืเอา 

หมอ้น ้านัน้มาท าเป็นเครือ่งตักน ้า เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

บรุษุนัน้จะพงึตักน ้าไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ กศุลธรรมทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีส่ัมปยตุดว้ยวชิชา ๘ คอื วปัิสสนาญาณ ๑ 

   มโนมยทิธ ิ๑ อภญิญา ๖ หรอืหมายถงึวชิชา ๘ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๕๖/๑๐๓-๑๐๔) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๕๖๓/๕๑ 

๓ อารมณ ์หมายถงึปัจจัยทีใ่หเ้กดิกเิลส (ม.อ.ุอ. ๓/๑๕๖/๑๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่ไม่ 

เจรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  [๑๕๗] ภกิษุทัง้หลาย กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

มารยอ่มไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุโยนกลุม่ดา้ยเบา ๆ ลงบนแผน่กระดานเรยีบ ทีท่ าดว้ยไม ้

แกน่ลว้น เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้พงึโยนกลุม่ดา้ย 

เบา ๆ นัน้ลงบนแผน่กระดานเรยีบทีท่ าดว้ยไมแ้กน่ลว้นไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีาง ตอ่มา บรุษุน าไปท าเป็นไมส้ไีฟ ดว้ยหวงัวา่ 

‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

บรุษุนัน้เอาไมส้ดทีม่ยีางโนน้มาท าไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนหมอ้น ้าทีม่นี ้าเต็มเป่ียมเสมอขอบปาก พอทีก่าจะดืม่ได ้ที ่

เขาตัง้ไวบ้นเครือ่งรอง ตอ่มา บรุษุถอืเอาหมอ้น ้านัน้มาท าเป็นเครือ่งตักน ้า เธอ 

ทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้จะพงึตักน ้าไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ มารยอ่มไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ 

  [๑๕๘] ภกิษุทัง้หลาย กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ภกิษุนัน้นอ้มจติไปเพือ่ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่ใด ๆ เมือ่มสีตเิป็นเหต ุยอ่มถงึความเป็นผูป้ระจักษ์ชดัในธรรมทีค่วร 

ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่นัน้ ๆ ได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

  เปรยีบเหมอืนหมอ้น ้า มนี ้าเต็มเป่ียมเสมอขอบปาก พอทีก่าจะดืม่ได ้ที ่

เขาตัง้ไวบ้นเครือ่งรอง บรุษุผูม้กี าลังพงึเขยา่หมอ้น ้านัน้โดยวธิใีด ๆ น ้านัน้จะพงึ 

ไหลมาโดยวธินัีน้ ๆ ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ภกิษุนัน้นอ้มจติไปเพือ่ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วร 

ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ใด ๆ เมือ่มสีตเิป็นเหต ุยอ่มถงึความเป็นผูป้ระจักษ์ชดั 

ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่นัน้ ๆ ได ้

  เปรยีบเหมอืนสระโบกขรณีสีเ่หลีย่ม ในพืน้ทีร่าบทีเ่ขาพนูคันไว ้มนี ้าเต็ม 

เป่ียมเสมอขอบปาก พอทีก่ารจะดืม่ได ้บรุษุผูม้กี าลังเจาะคันสระโบกขรณีนัน้โดย 

วธิใีด ๆ น ้านัน้จะพงึไหลมาโดยวธินัีน้ ๆ ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนัน้เหมอืนกัน กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ภกิษุนัน้นอ้มจติไปเพือ่ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วร 

ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ใด ๆ เมือ่มสีตเิป็นเหต ุยอ่มถงึความเป็นผูป้ระจักษ์ชดั 

ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่นัน้ ๆ ได ้

  เปรยีบเหมอืนรถทีเ่ขาเทยีมมา้อาชาไนย มแีสเ้สยีบไวใ้นระหวา่งมา้ทัง้สอง 

จอดอยูบ่นพืน้ทีเ่รยีบตรงทางใหญ ่๔ แยก นายสารถผีูฝึ้กมา้ เป็นอาจารยข์บัขี ่

ผูช้ านาญ ขึน้รถนัน้แลว้ มอืซา้ยจับเชอืก มอืขวาจับแส ้พงึขบัรถไปยังทีป่รารถนาได ้

แมฉั้นใด กายคตาสตก็ิฉันนัน้เหมอืนกัน อันภกิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

เธอนอ้มจติไปเพือ่ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่ใด ๆ เมือ่มสีตเิป็นเหต ุยอ่มถงึความเป็นผูป้ระจักษ์ชดัในธรรมทีค่วรท าให ้

แจง้ดว้ยปัญญาอันยิง่นัน้ ๆ ได ้

  [๑๕๙] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กายคตาสตอิันภกิษุปฏบิัต ิเจรญิ ท าใหม้าก 

ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ตัง้ไวเ้นอืง ๆ สัง่สมแลว้ ปรารภเสมอดแีลว้ 

เธอพงึหวงัอานสิงส ์๑๐ ประการนี ้คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

   ๑. เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่ความไมย่นิดแีละความยนิดไีด ้ไมถ่กูความไมย่นิด ี

       ครอบง า ยอ่มครอบง าความไมย่นิดทีีเ่กดิขึน้แลว้ได ้

   ๒. เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่ภัยและความหวาดกลัวได ้ไมถ่กูภัยและความ 

       หวาดกลัวครอบง า ยอ่มครอบง าภัยและความหวาดกลัวทีเ่กดิขึน้ 

       แลว้ได ้

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว ความรอ้น ความหวิ ความกระหาย 

       ตอ่การถกูเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย 

       รบกวน ตอ่ถอ้ยค าหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆ เป็นผูอ้ดกลัน้เวทนา 

       อันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ี

       ไมน่่าพอใจ พรากชวีติได ้

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ ซึง่เป็นอาภเิจตสกิ๑ เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุใน 

       ปัจจบุัน เป็นผูไ้ดต้ามความปรารถนาโดยไมย่าก โดยไมล่ าบาก 

   ๕. บรรลวุธิแีสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคน 

       ก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏ ฯลฯ ใช ้

       อ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

   ๖. ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีงมนุษย ์

       ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ 

   ๗. ก าหนดรูใ้จของสตัวอ์ืน่และบคุคลอืน่ คอื จติมรีาคะก็รูช้ดัวา่ 

       ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

       จติมโีทสะ ... หรอืจติปราศจากโทสะ ... 

       จติมโีมหะ ... หรอืจติปราศจากโมหะ... 

       จติหดหู ่... หรอืจติฟุ้งซา่น ... 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาภเิจตสกิ ในทีน่ีห้มายถงึจติทีห่มดจดอยา่งยิง่หรอือธจิติ เรยีกวา่ อภเิจตสกิคอืจติผอ่งใสยิง่ หรอืจติที ่

   เกดิในอภเิจตสกิจะมคีวามนกึคดิอันแจ่มใส อกีอยา่งหนึง่ จติทีอ่าศัย อภเิจตสกิ ชือ่วา่จติของผูม้คีวาม 

   นกึคดิอันแจ่มใส (ม.ม.ูอ. ๑/๖๖/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๙. กายคตาสตสิตูร 

       จติเป็นมหัคคตะ๑ ... หรอืจติไมเ่ป็นมหคัคตะ ... 

       จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ ... หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ ... 

       จติเป็นสมาธ ิ... หรอืจติไมเ่ป็นสมาธ ิ... 

       จติหลดุพน้ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

   ๘. ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ 

       ยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไป และ 

       ชวีประวตัอิยา่งนี้ 

   ๙. เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

       เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ 

       ยอ่มรูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม 

         ๑๐. เพราะอาสวะสิน้ไป ยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๒ ปัญญาวมิตุติ๓ 

       อันไมม่อีาสวะ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กายคตาสตอิันภกิษุปฏบิัต ิเจรญิ ท าใหม้าก ท าใหเ้ป็น 

ดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ตัง้ไวเ้นอืง ๆ สัง่สมแลว้ ปรารภเสมอดแีลว้ เธอพงึหวงั 

อานสิงส ์๑๐ ประการนีไ้ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

กายคตาสตสิตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๖ (อาเนญชสัปปายสตูร) หนา้ ๗๓ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๘๒ (โคปกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๙๒ ในเลม่นี ้

๓ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๘๒ (โคปกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๙๒ ในเลม่นี ้

๔ ดเูทยีบ ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๖๘/๕๙-๖๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

 

๑๐. สงัขารปูปตัตสิตูร 

วา่ดว้ยการเกดิข ึน้แหง่สงัขาร 

ปฏปิทาอนัใหส้ าเร็จความปรารถนา 

  [๑๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิขึน้แหง่สงัขารแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๑๖๑] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา 

ประกอบดว้ยศลี ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา 

ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับขตัตยิมหาศาล’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ 

สงัขารและวหิารธรรม๑เหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ 

ความเกดิขึน้ในขตัตยิมหาศาลนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในขตัตยิมหาศาลนัน้ 

  [๑๖๒] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา 

ประกอบดว้ยศลี ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา 

ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพราหมณมหาศาล ฯลฯ หรอืพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับคหบด ี

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วหิารธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรม ๕ ประการ มศีรัทธาเป็นตน้ทีเ่ป็นไปกับความปรารถนา (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๖๑/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

มหาศาล’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและวหิารธรรม 

เหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในคหบด ี

มหาศาลนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในคหบดมีหาศาลนัน้ 

  [๑๖๓] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพชัน้จาตมุหาราชมอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก’ ภกิษุนัน้ม ี

ความปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับเทพชัน้จาตมุหาราช’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขาร 

และวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิ 

ขึน้ในเทพชัน้จาตมุหาราชนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพชัน้ 

จาตมุหาราชนัน้ 

  [๑๖๔] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพชัน้ดาวดงึส ์ฯลฯ เทพชัน้ยามา ฯลฯ เทพชัน้ดสุติ ฯลฯ เทพชัน้นมิมานรด ี

ฯลฯ หรอืเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดมีอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก’ 

ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด’ี เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ 

สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความ 

เกดิขึน้ในเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดนัีน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพชัน้ปรนมิมติ 

วสวตัดนัีน้ 

  [๑๖๕] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘สหัสสพรหมมอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก’ สหัสสพรหมนอ้มจติ 

แผไ่ปตลอด ๑,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้สหัสสพรหมนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่เปรยีบเหมอืนบรุษุมนัียนต์าด ีวางผลละหุง่ผลหนึง่ไวใ้นมอืแลว้ 

พจิารณาด ูแมฉั้นใด สหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้มจติแผไ่ปตลอด ๑,๐๐๐ 

โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้สหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่

ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสหัสสพรหม’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและ 

วหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ 

ในชัน้สหัสสพรหมนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้สหัสสพรหมนัน้ 

  [๑๖๖] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนั้นไดฟั้งวา่ 

‘ทวสิหัสสพรหม ฯลฯ ตสิหัสสพรหม ฯลฯ จตสุหัสสพรหม ฯลฯ หรอื 

ปัญจสหัสสพรหมมอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก’ ปัญจสหัสสพรหม 

ยอ่มนอ้มจติแผไ่ปตลอด ๕,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้ 

ปัญจสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่เปรยีบเหมอืนบรุษุมนัียนต์าด ีวางผล 

ละหุง่ ๕ ผลไวใ้นมอืแลว้พจิารณาด ูแมฉั้นใด ปัญจสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

นอ้มจติแผไ่ปตลอด ๕,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ใน 

ชัน้ปัญจสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับปัญจสหัสสพรหม’ 

เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอ 

เจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้ปัญจสหัสสพรหมนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้ปัญจสหัสส- 

พรหมนัน้ 

  [๑๖๗] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘ทสสหัสสพรหมมอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก’ ทสสหัสสพรหม 

นอ้มจติแผไ่ปตลอด ๑๐,๐๐๐ โลกธาต ุแมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

ทสสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่เปรยีบเหมอืนแกว้ไพฑรูยแ์ปดเหลีย่ม 

งามโชตชิว่ง อันเขาเจยีระไนดแีลว้ วางไวแ้ลว้บนผา้กัมพลเหลอืง ยอ่มสอ่งแสง 

เรอืงไพโรจน ์แมฉั้นใด ทสสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มนอ้มจติแผไ่ป 

ตลอด ๑๐,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้ทสสหัสสพรหมนัน้ 

ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ 

เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับทสสหัสสพรหม’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ 

เจรญิจตินัน้ สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้

เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้ทสสหัสสพรหมนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้ทสสหัสส- 

พรหมนัน้ 

  [๑๖๘] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘สตสหัสสพรหมมอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุเป็นก าลัง’ สตสหัสส- 

พรหมนอ้มจติแผไ่ปตลอด ๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ใน 

ชัน้สตสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่เปรยีบเหมอืนแทง่ทองชมพนุูททีเ่ขา 

หลอมดว้ยความช านาญดใีนเบา้ของชา่งทองผูฉ้ลาดแลว้วางไวบ้นผา้กัมพลเหลอืง 

ยอ่มสอ่งแสงเรอืงไพโรจน ์แมฉั้นใด สตสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มนอ้ม 

จติแผไ่ป๑ ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตอุยู ่แมส้ตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิแลว้ในชัน้ 

สตสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยู ่ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘โอหนอ 

หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตสหัสสพรหม’ เธอตัง้จตินัน้ 

อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าให ้

มากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้สตสหัสสพรหมนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้สตสหัสส- 

พรหมนัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ นอ้มจติแผไ่ป ในทีน่ีห้มายถงึการแผ่ไป ๕ อยา่ง คอื (๑) การแผไ่ปดว้ยจติ คอืการรูจ้ติของหมูส่ัตว ์

   ใน ๑,๐๐๐ โลกธาต ุ(๒) การแผ่ไปดว้ยกสณิ คอืการแผก่สณิไปใน ๑,๐๐๐ โลกธาต ุ(๓) การแผ่ 

   ไปดว้ยทพิพจักข ุคอืการขยายแสงสวา่งออกไปด ู๑,๐๐๐ โลกธาตุ (๔) การแผ่ไปดว้ยแสงสวา่ง 

   คอืการแผไ่ปดว้ยทพิพจักขน่ัุนเอง (๕) การแผไ่ปดว้ยสรรีะ คอืการแผร่ัศมขีองสรรีะออกไป (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๑๖๘/๑๐๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

  [๑๖๙] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพชัน้อาภา ฯลฯ เทพชัน้ปรติตาภา ฯลฯ เทพชัน้อัปปมาณาภา ฯลฯ หรอื 

เทพชัน้อาภัสสรามอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุเป็นก าลัง’ ภกิษุนัน้ม ี

ความปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับเทพชัน้อาภัสสรา’ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและ 

วหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ใน 

พรหมชัน้อาภัสสรานัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในพรหมชัน้ 

อาภัสสรานัน้ 

  [๑๗๐] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพชัน้สภุา ฯลฯ เทพชัน้ปรติตสภุา ฯลฯ เทพชัน้อปัปมาณสภุา ฯลฯ หรอื 

เทพชัน้สภุกณิหามอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพชัน้ 

สภุกณิหานัน้ 

  [๑๗๑] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพชัน้เวหัปผลา ฯลฯ เทพชัน้อวหิา ฯลฯ เทพชัน้อตัปปา ฯลฯ เทพชัน้สทัุสสา 

ฯลฯ เทพชัน้สทัุสส ีฯลฯ หรอืเทพชัน้อกนฏิฐามอีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส 

มคีวามสขุเป็นก าลัง’ ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจาก 

ตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้อกนฏิฐา’ เธอตัง้จตินัน้ 

อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าให ้

มากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพชัน้อกนฏิฐานัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพชัน้ 

อกนฏิฐานัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

  [๑๗๒] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานัญจายตนภมูมิอีายยุนื ด ารงอยูน่าน มคีวามสขุมาก’ ภกิษุ 

นัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับเทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานัญจายตนภมู’ิ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพผูเ้ขา้ถงึ 

อากาสานัญจายตนภมูนัิน้ 

  [๑๗๓] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพผูเ้ขา้ถงึวญิญาณัญจายตนภมูมิอีายยุนื ด ารงอยูน่าน มคีวามสขุมาก’ ภกิษุ 

นัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับเทพผูเ้ขา้ถงึวญิญาณัญจายตนภมู’ิ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพผูเ้ขา้ถงึ 

วญิญาณัญจายตนภมูนัิน้ 

  [๑๗๔] อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา ประกอบดว้ยศลี 

ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ 

‘เทพผูเ้ขา้ถงึอากญิจัญญายตนภมู ิฯลฯ เทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ

มอีายยุนื ด ารงอยูน่าน มคีวามสขุมาก’ ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘โอหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพผูเ้ขา้ถงึ 

เนวสญัญานาสญัญายตนภมู’ิ เธอตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ 

สงัขารและวหิารธรรมเหลา่นัน้อันเธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ 

ความเกดิขึน้ในเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภมูนัิน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคนี ้ปฏปิทานี ้เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในเทพผูเ้ขา้ถงึ 

เนวสญัญานาสญัญายตนภมูนัิน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๒. อนุปทวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  [๑๗๕] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา 

ประกอบดว้ยศลี ประกอบดว้ยสตุะ ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา 

ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ เพราะอาสวะสิน้ไป เราพงึท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

เพราะอาสวะสิน้ไป ภกิษุนัน้จงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีย้อ่มไมเ่กดิในภพไหน ๆ อกี” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สงัขารปูปตัตสิตูรที ่๑๐ จบ 

อนปุทวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อนุปทสตูร    ๒. ฉวโิสธนสตูร 

   ๓. สปัปรุสิสตูร   ๔. เสวติัพพาเสวติัพพสตูร 

   ๕. พหธุาตกุสตูร   ๖. อสิคิลิสิตูร 

   ๗. มหาจัตตารสีกสตูร  ๘. อานาปานัสสตสิตูร 

   ๙. กายคตาสตสิตูร   ๑๐. สงัขารปูปัตตสิตูร 

    เกดิขึน้ในวนัเพ็ญ ๒ วนัเพ็ญ 

   คราวทีด่วงจันทรบ์รสิทุธิป์ราศจากมลทนิ 

   พระผูม้พีระภาคทรงปรารภเป็นธรรมอันมใิชก่จิของพระองค ์

   รวมกันขึน้เป็นวรรคอันส าคัญชือ่วา่อนุปทวรรคที ่๒ 

   มพีระธรรมเทศนาอันประเสรฐิทีช่นเป็นอันมากเสพแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

 

๓. สญุญตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสญุญตา 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

วา่ดว้ยสญุญตา สตูรเล็ก 

  [๑๗๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเย็น ทา่นพระอานนทอ์อกจากทีห่ลกีเรน้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร๑ ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีน่คิมของ 

เจา้ศากยะชือ่นครกะ แควน้สกักะ ณ ทีนั่น้ ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ ‘อานนท ์ปัจจบุันนี ้เราอยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรม๒ 

โดยมาก ขอ้นีข้า้พระองคไ์ดส้ดับมาดแีลว้ รับมาดแีลว้ ใสใ่จไวด้แีลว้ ทรงจ าไว ้

ดแีลว้หรอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูตอ้ง อานนท ์ขอ้นัน้เธอสดับมาดแีลว้ รับมาด ี

แลว้ ใสใ่จไวด้แีลว้ ทรงจ าไวด้แีลว้ ทัง้เมือ่กอ่นและบัดนี ้เราอยูด่ว้ยสญุญตา- 

วหิารธรรมโดยมาก เปรยีบเหมอืนปราสาทของมคิารมาตาหลังนี ้วา่งจากชา้ง โค 

มา้ และลา วา่งจากทองและเงนิ วา่งจากการชมุนุมของสตรแีละบรุษุ ไมว่า่งอยู ่

อยา่งเดยีวคอืภกิษุสงฆเ์ทา่นัน้ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมใ่สใ่จความ 

ส าคัญวา่บา้น ไมใ่สใ่จความส าคัญวา่มนุษย ์ใสใ่จแตส่ ิง่เดยีวเฉพาะความส าคัญวา่ป่า 

จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปในความส าคัญวา่ป่า 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๕ (สนัุกขัตตสตูร) หนา้ ๖๒ ในเลม่นี ้

๒ สญุญตาวหิารธรรม หมายถงึการอยูด่ว้ยสญุญตผลสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๔๓๘/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่ป่านี้ ไมม่คีวามกระวนกระวาย 

เพราะอาศัยความส าคัญวา่บา้น ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญ 

วา่มนุษย ์มอียูเ่พยีงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่ป่าอยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่บา้น’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่มนุษย’์ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่ป่าเทา่นัน้’ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นความส าคัญนัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตา(ความวา่ง)ตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น 

บรสิทุธิ ์ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๗๗] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่มนุษย ์ไมใ่สใ่จความ 

ส าคัญวา่ป่า ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่แผน่ดนิเทา่นัน้ จติของเธอ 

จงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปในความส าคัญวา่แผน่ดนิ เปรยีบเหมอืน 

หนังโคทีเ่ขาขงึดแีลว้ดว้ยหลักตัง้รอ้ย เป็นของปราศจากรอยยน่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมใ่สใ่จถงึความลุม่ ๆ ดอน ๆ แหง่แผน่ดนินีซ้ ึง่มแีมน่ ้าล าธาร 

เต็มไปดว้ยตอหนาม มภีเูขาและพืน้ทีไ่มส่ม า่เสมอทัง้หมด ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื 

ความส าคัญวา่แผน่ดนิเทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไป 

ในความส าคัญวา่แผน่ดนิ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่แผน่ดนินี ้ไมม่คีวามกระวนกระวาย 

เพราะอาศัยความส าคัญวา่มนุษย ์ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัยความ 

ส าคัญวา่ป่า มอียูเ่พยีงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่แผน่ดนิ 

อยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่มนุษย’์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่ป่า’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่แผน่ดนิเทา่นัน้’ ดว้ย 

อาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นความส าคัญนัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๗๘] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่ป่า ไมใ่สใ่จความส าคัญ 

วา่แผน่ดนิ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะเทา่นัน้ จติ 

ของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปในความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะนี ้ไมม่คีวาม 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่ป่า ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัย 

ความส าคัญวา่แผน่ดนิ มอียูเ่พยีงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่ 

อากาสานัญจายตนะอยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่ป่า’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่แผน่ดนิเทา่นัน้’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะเทา่นัน้’ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นความส าคัญ 

นัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๗๙] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่แผน่ดนิ ไมใ่สใ่จ 

ความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่ 

วญิญาณัญจายตนะเทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปใน 

ความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะนี ้ไมม่คีวาม 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่แผน่ดนิ ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะ 

อาศัยความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ มอียูเ่พยีงความกระวนกระวายเพราะ 

อาศัยความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะอยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่แผน่ดนิ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะเทา่นัน้’ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นความส าคัญ 

นัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘๐] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ 

ไมใ่สใ่จความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่ 

อากญิจัญญายตนะเทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปใน 

ความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะนี ้ไมม่คีวาม 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ ไมม่คีวาม 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ มอียูเ่พยีงความ 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะอยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่อากาสานัญจายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะเทา่นัน้’ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นความส าคัญ 

นัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘๑] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ ไม ่

ใสใ่จความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่ 

เนวสญัญานาสญัญายตนะเทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และ 

นอ้มไปในความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะนี ้ไมม่ ี

ความกระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ ไมม่คีวาม 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ มอียูเ่พยีงความ 

กระวนกระวายเพราะอาศัยความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะอยา่งเดยีว’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่วญิญาณัญจายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะ 

เทา่นัน้’ ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่น 

ความส าคัญนัน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นความส าคัญนัน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘๒] อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ ไม ่

ใสใ่จความส าคัญวา่เนวสัญญานาสญัญายตนะ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื เจโตสมาธ ิ

อันไมม่นีมิติ๑เทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปใน 

เจโตสมาธอิันไมม่นีมิติ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตสมาธอินัไมม่นีมิติ หมายถงึความตัง้มั่นแหง่จติในวปัิสสนาทีเ่รยีกวา่ ไมม่นีมิติ เพราะไมม่สี ิง่ทีเ่ทีย่ง 

   เป็นนมิติ เป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๒/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในเจโตสมาธนิี ้ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะ 

อาศัยความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ ไมม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัย 

ความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะ มอียูเ่พยีงความกระวนกระวาย คอื 

ความเกดิแหง่อายตนะ ๖ ทีอ่าศัยกายนีเ้ทา่นัน้ เพราะมชีวีติเป็นปัจจัย’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่อากญิจัญญายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความเกดิแหง่อายตนะ ๖ ทีอ่าศัยกายนี ้

เทา่นัน้ เหตมุชีวีติเป็นปัจจัย’ ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่งนัน้ 

ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นเจโตสมาธนัิน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นเจโตสมาธนัิน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘๓] อานนท ์อกีประการหนึง่ ภกิษุไมใ่สใ่จความส าคัญวา่อากญิจัญญา- 

ยตนะ ไมใ่สใ่จความส าคัญวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะ ใสใ่จอยูอ่ยา่งเดยีว คอื 

เจโตสมาธอิันไมม่นีมิติเทา่นัน้ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปใน 

เจโตสมาธอิันไมม่นีมิติ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เจโตสมาธอิันไมม่นีมิตินี ้ยังถกูปัจจัยปรงุแตง่จงูใจได ้

แตส่ ิง่ทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่จงูใจไดนั้น้ไมเ่ทีย่ง มคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ เมือ่ภกิษุ 

นัน้รูอ้ยูอ่ยา่งนีเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติจงึหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ 

เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ในญาณนีไ้มม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัย 

กามาสวะ ในญาณนีไ้มม่คีวามกระวนกระวายเพราะอาศัยภวาสวะ ในญาณนีไ้มม่ ี

ความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวชิชาสวะ มอียูเ่พยีงความกระวนกระวาย คอื 

ความเกดิแหง่อายตนะ ๖ ทีอ่าศัยกายนีเ้ทา่นัน้ เพราะมชีวีติเป็นปัจจัย’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑. จฬูสญุญตสตูร 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากกามาสวะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากภวาสวะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ความส าคัญนี้วา่งจากอวชิชาสวะ’ 

  รูช้ดัวา่ ‘ไมว่า่งอยูอ่ยา่งเดยีว คอื ความเกดิแหง่อายตนะ ๖ ทีอ่าศัยกายนี ้

เทา่นัน้ เพราะมชีวีติเป็นปัจจัย’ ดว้ยอาการอยา่งนี ้เธอจงึพจิารณาเห็นความวา่ง 

นัน้ดว้ยสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นเจโตสมาธนัิน้ 

  รูช้ดัส ิง่ทีเ่หลอือยูใ่นเจโตสมาธนัิน้วา่ ‘สิง่ทีย่ังมอียูน่ีม้อียู’่ 

  อานนท ์การกา้วเขา้สูส่ญุญตาตามความเป็นจรงิ ไมค่ลาดเคลือ่น บรสิทุธิ ์

ยอดเยีย่มอยา่งยิง่ของภกิษุนัน้ เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๘๔] อานนท ์ในอดตี สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ เขา้ถงึ 

สญุญตา๑อันบรสิทุธิ๒ยอดเยีย่มอยู ่สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดก็ไดเ้ขา้ถงึ 

สญุญตาอันบรสิทุธิย์อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้อยู ่

  ในอนาคต สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่จักเขา้ถงึสญุญตาอัน 

บรสิทุธิย์อดเยีย่มอยู ่สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดก็จักเขา้ถงึสญุญตาอัน 

บรสิทุธิย์อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้อยู ่

  ในปัจจบุัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ยอ่มเขา้ถงึสญุญตาอัน 

บรสิทุธิย์อดเยีย่มอยู ่สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มเขา้ถงึสญุญตาอัน 

บรสิทุธิย์อดเยีย่มนีเ้ทา่นัน้อยู ่

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราจักเขา้ถงึสญุญตา 

อันบรสิทุธิย์อดเยีย่มอยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูสญุญตสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สญุญตา หมายถงึผลสมาบัตทิีเ่กดิจากความวา่ง (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๔/๑๑๑) 

๒ บรสิทุธ ิหมายถงึไมม่กีเิลส (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๔/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

 

๒. มหาสุญญตสูตร 

วา่ดว้ยสญุญตา สตูรใหญ ่

  [๑๘๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุกบลิพัสดุ ์ทรงเทีย่วบณิฑบาตในกรงุกบลิพัสดุแ์ลว้ 

เสด็จกลับจากบณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ จงึเสด็จเขา้ไปยัง 

วหิารของเจา้กาฬเขมกศากยะ เพือ่ทรงพักผอ่นในเวลากลางวนั สมัยนัน้ ในวหิาร 

ของเจา้กาฬเขมกศากยะ มเีสนาสนะทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นอันมาก พระผูม้พีระภาคทอด 

พระเนตรเห็นเสนาสนะทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นอันมากแลว้ มพีระด ารอิยา่งนีว้า่ “ในวหิาร 

ของเจา้กาฬเขมกศากยะ เขาจัดเสนาสนะไวเ้ป็นอันมาก ในทีน่ีม้ภีกิษุอยูจ่ านวน 

มากหรอืหนอ” 

  [๑๘๖] สมัยนัน้ ทา่นพระอานนทก์ับภกิษุจ านวนมากก าลังตดัเย็บจวีรอยูใ่น 

วหิารของเจา้ฆฏายศากยะ ครัน้เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ 

แลว้เสด็จเขา้ไปยังวหิารของเจา้ฆฏายศากยะ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้

แลว้ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์ในวหิารของเจา้กาฬเขมก 

ศากยะ เขาจัดเสนาสนะไวเ้ป็นอันมาก ทีน่ั่นมภีกิษุอยูจ่ านวนมากหรอื” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในวหิารของเจา้กาฬ 

เขมกศากยะน่ัน มภีกิษุอยูจ่ านวนมาก สมัยทีเ่ป็นจวีรกาลของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ก็ก าลังด าเนนิไปอยู ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์ภกิษุผูพ้อใจการคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ยนิดกีารคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ 

ประกอบเนอืง ๆ ซึง่ความคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ชอบคณะ ยนิดคีณะ บันเทงิอยู ่

ในคณะ ไมง่ามเลย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  เป็นไปไมไ่ด ้๑ทีภ่กิษุผูพ้อใจการคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ยนิดกีารคลกุคลดีว้ยหมู ่

คณะ ประกอบเนอืง ๆ ซึง่ความคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ชอบคณะ ยนิดคีณะ 

บันเทงิอยูใ่นคณะ จักเป็นผูไ้ดเ้นกขมัมสขุ๒ ปวเิวกสขุ๓ อปุสมสขุ๔ สมัโพธสิขุ๕ 

ตามปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก โดยไมล่ าบาก 

  เป็นไปได ้๖ทีภ่กิษุผูห้ลกีออกจากคณะ อยูต่ามล าพังผูเ้ดยีว พงึหวงัเนกขมัมสขุ 

ปวเิวกสขุ อปุสมสขุ สมัโพธสิขุ จักเป็นผูไ้ดส้ขุนัน้ ตามปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก 

โดยไมล่ าบาก 

  เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูพ้อใจการคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ยนิดกีารคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ 

ประกอบเนอืง ๆ ซึง่ความคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ชอบคณะ ยนิดคีณะ บันเทงิอยู ่

ในคณะ จักบรรลเุจโตวมิตุติ๗ซึง่เกดิขึน้ตามสมัย๘ อนัน่ายนิด ีหรอืโลกตุตรมรรค 

ซึง่มไิดเ้กดิขึน้ตามสมัย๙ อันไมก่ าเรบิได ้

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูห้ลกีออกจากคณะ อยูต่ามล าพังผูเ้ดยีว พงึหวงับรรลุ 

เจโตวมิตุต ิซึง่เกดิขึน้ตามสมัย อันน่ายนิด ีหรอืโลกตุตรมรรค ซึง่มไิดเ้กดิขึน้ 

ตามสมัย อันไมก่ าเรบิ๑๐ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๓ (ปัญจัตตยสตูร) หนา้ ๓๒ ในเลม่นี้ 

๒ เนกขมัมสขุ หมายถงึความสขุของผูอ้อกจากกามไดแ้ลว้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๓ ปวเิวกสขุ หมายถงึความสขุทีส่งัดจากกาม (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๔ อปุสมสขุ หมายถงึความสขุอันสงบเพราะเป็นไปเพือ่การเขา้ไปสงบกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/ 

   ๑๑๔) 

๕ สมัโพธสิขุ หมายถงึความสขุจากการตรัสรู ้เพราะเป็นไปเพือ่ตรัสรูม้รรค (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๖ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๕๘ (สนัุกขัตตสตูร) หนา้ ๖๓ ในเลม่นี้ 

๗ เจโตวมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึความหลดุพน้แหง่จติฝ่ายรูปาวจรและฝ่ายอรปูาวจร (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๘ เกดิข ึน้ตามสมยั ในทีน่ีห้มายถงึรปูฌานสมาบัต ิ๔ และอรปูฌานสมาบัต ิ๔ นี ้เป็นความหลดุพน้จาก 

   กเิลสทีเ่กดิขึน้ตามสมัย (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๙ มไิดเ้กดิข ึน้ตามสมยั ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรค ๔ และสามัญญผล ๔ นีเ้ป็นความหลดุพน้จากกเิลสที ่

   มไิดเ้กดิขึน้ตามสมัย(ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 

๑๐ ดเูทยีบ ข.ุจู.(แปล) ๓๐/๑๔๐/๔๕๑-๔๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  อานนท ์เราไมพ่จิารณาเห็นรปูอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ซึง่เป็นทีไ่มเ่กดิโสกะ 

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

(ความไมส่บายใจ) และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) เพราะรปูตามทีบ่คุคลก าหนัด 

ยนิดกีันแลว้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่เลย 

  [๑๘๗] อานนท ์ก็วหิารธรรมนีแ้ลทีต่ถาคตตรัสรูแ้ลว้ในทีนั่น้คอื ตถาคต 

เขา้สญุญตา๑ในภายใน เพราะไมใ่สใ่จนมิติทัง้ปวงอยู ่ถา้ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา พระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา เดยีรถยี ์สาวกเดยีรถยี ์เขา้มา 

หาตถาคตผูม้โีชค อยูด่ว้ยวหิารธรรมนีใ้นทีนั่น้ ตถาคตยอ่มมจีตินอ้มไปในวเิวก๒ 

โนม้ไปในวเิวก โอนไปในวเิวก หลกีออกแลว้ ยนิดยี ิง่แลว้ในเนกขมัมะ เป็นผูส้ ิน้สดุ 

จากธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่อาสวะโดยประการทัง้ปวง เป็นผูท้ าการเจรจาทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ดว้ยการชกัชวนเทา่นัน้ ในบรษัิทนัน้โดยแท ้

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้ ถา้ภกิษุ แมห้วงัวา่ ‘เราพงึเขา้สญุญตาใน 

ภายในอยู’่ ภกิษุนัน้พงึตัง้จติไวใ้นภายใน ท าจติใหส้งบ ท าจติใหม้ธีรรมเอกผดุขึน้ 

ตัง้จติใหม้ั่น 

  [๑๘๘] ภกิษุต ัง้จติไวใ้นภายใน ท าจติใหส้งบ ท าจติใหม้ธีรรมเอกผดุข ึน้ 

ต ัง้จติใหม้ ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่... บรรลทุตุยิฌาน ... 

บรรลตุตยิฌาน ... บรรลจุตตุถฌาน ... 

  ภกิษุตัง้จติไวใ้นภายใน ท าจติใหส้งบ ท าจติใหม้ธีรรมเอกผดุขึน้ ตัง้จติใหม้ั่น 

เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายใน เมือ่เธอใสใ่จสญุญตาในภายใน จติจงึไมแ่ลน่ไป 

ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น และไมน่อ้มไปในสญุญตาในภายใน เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุ 

ยอ่มรูช้ดัสญุญตานัน้ทีม่อียูอ่ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เราใสใ่จสญุญตาในภายใน จติจงึ 

ไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น และไมน่อ้มไปในสญุญตาในภายใน’

 

เชงิอรรถ : 

๑ สญุญตา ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๗/๑๑๕) 

๒ นอ้มไปในวเิวก ในทีน่ีห้มายถงึนอ้มไปในนพิพาน (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๗/๑๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในสญุญตาในภายในนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายในและในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จอาเนญชสมาบัต ิเมือ่เธอใสใ่จอาเนญชสมาบัติ๑ จติจงึไมแ่ลน่ไป 

ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น และไมน่อ้มไปในอาเนญชสมาบัต ิเมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุ 

ยอ่มรูช้ดัอาเนญชสมาบัตนัิน้ทีม่อียูอ่ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เราใสใ่จอาเนญชสมาบัต ิจติจงึ 

ไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น และไมน่อ้มไปในอาเนญชสมาบัต’ิ 

  ภกิษุนัน้เป็นผูม้สีมัปชญัญะ๒ในอาเนญชสมาบัตนัิน้ได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุนัน้ตัง้จติไวใ้นภายใน ท าจติใหส้งบ ท าจติใหม้ธีรรมเอกผดุขึน้ ตัง้จติ 

ใหม้ั่นในสมาธนิมิติในเบือ้งตน้นัน้แล ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายใน เมือ่เธอใส ่

ใจสญุญตาในภายใน จติจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปในสญุญตาในภายใน 

เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูช้ดัสญุญตานัน้ทีม่อียูอ่ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เราใสใ่จสญุญตา 

ในภายใน จติจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น และนอ้มไปในสญุญตาในภายใน’ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในสญุญตาในภายในนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จสญุญตาในภายในและในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จอาเนญชสมาบัต ิเมือ่เธอใสใ่จอาเนญชสมาบัต ิจติจงึแลน่ไป เลือ่มใส 

ตัง้มั่น และนอ้มไปในอาเนญชสมาบัต ิเมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูช้ดัอาเนญช 

สมาบัตนัิน้ทีม่อียูอ่ยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เราใสใ่จอาเนญชสมาบัต ิจติจงึแลน่ไป เลือ่มใส 

ตัง้มั่น และนอ้มไปในอาเนญชสมาบัต’ิ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในอาเนญชสมาบัต ิดว้ยอาการอยา่งนี ้

  [๑๘๙] อานนท ์หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรม๓อยา่งนี ้จติยอ่มนอ้มไป 

เพือ่การเดนิจงกรม ภกิษุนัน้จงึเดนิจงกรมดว้ยหวงัวา่ ‘บาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัส จักครอบง าเราผูเ้ดนิจงกรมอยูอ่ยา่งนีไ้มไ่ด’้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาเนญชสมาบตั ิในทีน่ีห้มายถงึอรปูสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๘/๑๑๖) 

๒ มสีมัปชญัญะ ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามรูตั้ววา่กัมมัฏฐานของตนยังไมส่ าเร็จ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๘/๑๑๖) 

๓ วหิารธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสมถะและวปัิสสนา (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๙/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะ๑ในการเดนิจงกรมนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้จติยอ่มนอ้มไปเพือ่การยนื ภกิษุนัน้จงึ 

ยนืดว้ยหวงัวา่ ‘บาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัส จักครอบง าเราผูย้นือยู่ 

แลว้อยา่งนีไ้มไ่ด’้ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการยนืนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้จติยอ่มนอ้มไปเพือ่การน่ัง ภกิษุนัน้จงึ 

น่ังดว้ยหวงัวา่ ‘บาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัส จักครอบง าเราผูน่ั้งอยูแ่ลว้ 

อยา่งนีไ้มไ่ด’้ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการน่ังนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้จติยอ่มนอ้มไปเพือ่การนอน ภกิษุนัน้ 

จงึนอนดว้ยหวงัวา่ ‘บาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัส จักครอบง าเราผูน้อน 

อยูอ่ยา่งนีไ้มไ่ด’้ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการนอนนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้จติยอ่มนอ้มไปเพือ่การพดู เธอใสใ่จวา่ 

‘เราจักไมพ่ดูเรือ่งเห็นปานนี ้คอื เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ ามาตย ์

เรือ่งกองทัพ เรือ่งภัย เรือ่งการรบ เรือ่งขา้ว เรือ่งน ้า เรือ่งผา้ เรือ่งทีน่อน 

เรือ่งพวงดอกไม ้เรือ่งของหอม เรือ่งญาต ิเรือ่งยาน เรือ่งบา้น เรือ่งนคิม 

เรือ่งเมอืง เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งคนกลา้หาญ เรือ่งตรอก เรือ่งทา่น ้า 

เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ เรือ่งเบ็ดเตล็ด เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิและ 

ความเสือ่ม๒ ซึง่เป็นเรือ่งเลวทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่อง 

พระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการพดูนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มสีมัปชญัญะ ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามรูตั้ววา่ กัมมัฏฐานของตนส าเร็จแลว้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๘/๑๑๖) 

๒ ดเูทยีบ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๑๗/๗, ดเูทยีบ องฺ.ทสก.(แปล) ๒๔/๖๙/๑๕๑-๑๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้ใสใ่จวา่ ‘เราจักพดูเรือ่งเห็นปานนี ้คอื เรือ่งความมักนอ้ย เรือ่ง 

ความสนัโดษ เรือ่งความสงัด เรือ่งความไมค่ลกุคลกีนั เรือ่งการปรารภความเพยีร 

เรือ่งศลี เรือ่งสมาธ ิเรือ่งปัญญา เรือ่งวมิตุต ิเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนะ‘๑ ซึง่เป็น 

เรือ่งขดัเกลากเิลสอยา่งยิง่ เป็นสปัปายะแกค่วามเป็นไปแหง่จติ๒ เป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่ายโดยสว่นเดยีว เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการพดูนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  หากเมือ่ภกิษุนัน้อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้จติยอ่มนอ้มไปเพือ่การตรกึ ภกิษุนัน้ 

ใสใ่จวา่ ‘เราจักไมต่รกึในวติกเห็นปานนี ้คอื กามวติก(ความตรกึในกาม) 

พยาบาทวติก(ความตรกึในพยาบาท) วหิงิสาวติก(ความตรกึในการเบยีดเบยีน) 

ซึง่เป็นวติกเลวทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุุชน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไม ่

ประกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน’ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการตรกึนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  ภกิษุนัน้ใสใ่จวา่ ‘เราจักตรกึในวติกเห็นปานนี ้คอื เนกขมัมวติก(ความตรกึ 

ทีจ่ะออกจากกาม) อพยาบาทวติก(ความตรกึในการไมพ่ยาบาท) อวหิงิสาวติก 

(ความตรกึในการไมเ่บยีดเบยีน) ซึง่เป็นวติกของพระอรยิะ เป็นเครือ่งน าออก ที ่

น าออกเพือ่ความสิน้ทกุข ์โดยชอบแกบ่คุคลผูท้ าตาม’ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในการตรกึนัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ วมิตุตญิาณทสัสนะ เป็นความรูข้ัน้สดุทา้ย แยกอธบิายไดว้า่ วมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผล ญาณทสัสนะ 

   หมายถงึปัจจเวกขณญาณ คอืญาณทีเ่กดิขึน้ถัดจากการบรรลมุรรคผลดว้ยมัคคญาณและผลญาณเพือ่ 

   พจิารณามรรคผล พจิารณากเิลสทีล่ะไดแ้ลว้และเหลอือยูร่วมทัง้พจิารณานพิพาน (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑/๓๑๘) 

๒ เป็นสปัปายะแกค่วามเป็นไปแหง่จติ หมายถงึเป็นทีส่บายและเป็นอปุการะแกก่ารชกัน าจติเขา้สูส่มถะ 

   และวปัิสสนา (องฺ.นวก.อ. ๓/๑/๒๘๕) ในทีน่ีบ้าลเีป็น “เจโตวจิารณสปฺปายา” แตใ่นฉบับภาษา 

   อังกฤษเป็น “เจโตววิรณสปฺปายา” และฉบับฉัฏฐสงัคตี ิเป็น “เจโตวนิวีรณสปฺปายา”, และสัปปายะที ่

   ควรเสพ ๗ ประการ คอื (๑) อาวาส (๒) โคจร (๓) การพดูคุย (๔) บคุคล (๕) โภชนะ (๖) ฤด ู

   (๗) อริยิาบถ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๘๙/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  [๑๙๐] อานนท ์กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  อานนท ์กามคณุ ๕ ประการนี้ 

  ภกิษุพงึพจิารณาจติของตนเนอืง ๆ วา่ ‘ขอ้ทีจ่ติฟุ้งขึน้ในเพราะกามคณุ 

๕ นี ้ซ ึง่เกดิขึน้ในกามคณุอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืในอายตนะอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

มอียูแ่กเ่ราหรอื’ หากภกิษุพจิารณาอยู ่รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ขอ้ทีจ่ติฟุ้งขึน้ในกามคณุ 

๕ นีซ้ ึง่เกดิขึน้ในกามคณุอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืในอายตนะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ม ี

อยูแ่กเ่รา’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูช้ดัขอ้ทีจ่ติฟุ้งขึน้นัน้ อยา่งนี้วา่ ‘ฉันทราคะ๑ 

ในกามคณุ ๕ นี ้เรายังละไมไ่ด’้ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะ๒ในฉันทราคะในกามคณุ ๕ นี ้ทีย่ังละ 

ไมไ่ดนั้น้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่ช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ขอ้ทีจ่ติฟุ้งขึน้ในเพราะกามคณุ 

๕ นีซ้ ึง่เกดิขึน้ในกามคณุอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืในอายตนะอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมม่ ี

แกเ่ราเลย’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูข้อ้ทีจ่ติฟุ้งขึน้นัน้ อยา่งนี้วา่ ‘ฉันทราคะ 

ในกามคณุ ๕ นี ้เราละไดแ้ลว้’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทราคะ ในทีน่ีห้มายถงึความก าหนัดทีไ่มร่นุแรง(ฉันทะ) และความก าหนัดทีร่นุแรง(ราคะ) (ว.ิอ. ๓/ 

   ๓๒๙/๕๗๒, ข.ุม.อ. ๘/๑๐๕) 

๒ สมัปชญัญะ ในทีน่ีห้มายถงึรูช้ัด โดยรูว้า่ กัมมัฏฐานของเราส าเร็จพรอ้มคอืภกิษุพจิารณาอยูว่า่ 

   ฉันทราคะในกามคณุ ๕ เราละไดแ้ลว้หรอืยังละไมไ่ดด้ังนี้ เมือ่รูว้า่ยังละไมไ่ด ้ตอ้งประคองความเพยีร 

   จงึจะเพกิถอนฉันทราคะไดด้ว้ยอนาคามมิรรค ตอ่จากนัน้ก็พจิารณาผลสมาบัตใินล าดับแหง่มรรค 

   ออกจากผลสมาบัตแิลว้พจิารณาอยูจ่งึรูว้า่ ละไดแ้ลว้ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๐/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในฉันทราคะในกามคณุ ๕ นี ้ทีล่ะไดแ้ลว้นัน้ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  [๑๙๑] อานนท ์อปุาทานขนัธ ์๕ นี้ เป็นธรรมทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็น 

ทัง้ความเกดิและความดับวา่ ‘อยา่งนีร้ปู อยา่งนีค้วามเกดิแหง่รปู อยา่งนีค้วาม 

ดับแหง่รปู 

  อยา่งนีเ้วทนา ฯลฯ 

  อยา่งนีส้ญัญา ฯลฯ 

  อยา่งนีส้งัขาร ฯลฯ 

  อยา่งนีว้ญิญาณ อยา่งนีค้วามเกดิแหง่วญิญาณ อยา่งนีค้วามดับแหง่ 

วญิญาณ’๑ 

  ภกิษุนัน้ผูพ้จิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับในอปุาทานขนัธ ์๕ นีอ้ยู ่

ยอ่มละอัสมมิานะ๒ในอปุาทานขนัธ ์๕ ได ้เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูช้ดั 

อัสมมิานะทีล่ะไดแ้ลว้นัน้ อยา่งนีว้า่ ‘อัสมมิานะในอปุาทานขนัธ ์๕ นี ้เราละได ้

แลว้’ 

  ภกิษุนัน้ชือ่วา่เป็นผูม้สีมัปชญัญะในอัสมมิานะในอปุาทานขนัธ ์๕ นี ้ทีล่ะได ้

แลว้นัน้ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ธรรมเหลา่นี้๓ เนือ่งมาจากกศุลโดยสว่นเดยีว ไกลจากขา้ศกึ เป็นโลกตุตระ 

อันมารผูม้บีาปหยั่งลงไมไ่ด ้

  อานนท ์เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื สาวกพจิารณาเห็นอ านาจ 

ประโยชนอ์ะไร จงึควรตดิตามศาสดาอยา่งใกลช้ดิ” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๔๔/๒๕๑ 

๒ ละอสัมมิานะ ในทีน่ีห้มายถงึละมานะวา่ เรามใีนรปู ละฉันทะวา่ เรามใีนรปู ละอนุสัย (ความเคยชนิ) 

   วา่ เรามใีนรปู (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๑/๑๑๘) 

๓ ธรรมเหลา่นี ้ในทีน่ีห้มายถงึสมถะ วปัิสสนา มรรค และผล (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๑/๑๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิาย 

เนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังจากพระผูม้พีระภาค 

แลว้จักทรงจ าไว”้ 

  [๑๙๒] “อานนท ์สาวกไมค่วรตดิตามศาสดาเพยีงเพือ่ฟังสตุะ เคยยะ และ 

เวยยากรณะ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะธรรมทัง้หลายอันเธอทัง้หลายสดับ ทรงจ า คลอ่งปาก เพง่พนิจิ 

ดว้ยจติ รูแ้จง้แทงตลอดดแีลว้ ส ิน้กาลชา้นาน แตส่าวกก็ควรตดิตามศาสดา 

อยา่งใกลช้ดิ เพือ่ฟังเรือ่งเห็นปานนี ้คอื เรือ่งความมักนอ้ย เรือ่งความสนัโดษ 

เรือ่งความสงัด เรือ่งความไมค่ลกุคลกีัน เรือ่งการปรารภความเพยีร เรือ่งศลี 

เรือ่งสมาธ ิเรือ่งปัญญา เรือ่งวมิตุต ิเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนะ ซึง่เป็นเรือ่งขดัเกลา 

กเิลสอยา่งยิง่ เป็นสปัปายะแกค่วามเป็นไปแหง่จติ เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายโดย 

สว่นเดยีว เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และ 

เพือ่นพิพาน 

  อานนท ์เมือ่เป็นเชน่นัน้ อปัุทวะของอาจารยจ์งึมไีด ้เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

อปัุทวะของศษิยจ์งึมไีด ้เมือ่เป็นเชน่นัน้ อปัุทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรยจ์งึมไีด ้

  [๑๙๓] อปุทัวะของอาจารย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ศาสดา๑บางคนในโลกนี ้พักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้

ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ และลอมฟาง เมือ่ศาสดานัน้หลกีออก 

อยูอ่ยา่งนัน้ พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท จะพากันเขา้ไปหา 

เมือ่พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท พากันเขา้ไปหาแลว้ ศาสดานัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศาสดา ในทีน่ีห้มายถงึเจา้ลัทธนิอกพทุธศาสนา (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๓/๑๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

ยอ่มยนิดคีวามหมกมุน่ ถงึความอยากได ้จะเวยีนกลบัมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมาก 

ศาสดานีเ้ราเรยีกวา่อาจารยม์อีปัุทวะ ดว้ยอปัุทวะของอาจารย ์บาปอกศุลธรรม 

อันเศรา้หมอง เป็นเหตเุกดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มทีกุขเ์ป็นวบิาก 

เป็นทีต่ัง้แหง่ชาต ิชราและมรณะตอ่ไป ก็ไดฆ้า่ศาสดานัน้ 

  อานนท ์อปัุทวะของอาจารย ์เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๙๔] อปุทัวะของศษิย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื สาวกของศาสดานัน้ เมือ่เพิม่พนูความสงัดตามศาสดานัน้ จงึพักอยู ่

ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ 

และลอมฟาง เมือ่สาวกนัน้หลกีออกอยูอ่ยา่งนัน้ พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิม 

และชาวชนบท จะพากันเขา้ไปหา เมือ่พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท 

พากันเขา้ไปหาแลว้ สาวกนัน้ยอ่มยนิดคีวามหมกมุน่ ถงึความอยากได ้จะเวยีน 

กลับมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมาก สาวกนีเ้ราเรยีกวา่ศษิยม์อีปัุทวะ ดว้ยอปัุทวะของ 

ศษิย ์บาปอกศุลธรรมอันเศรา้หมอง เป็นเหตเุกดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย 

มทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นทีต่ัง้แหง่ชาต ิชราและมรณะตอ่ไป ก็ไดฆ้า่สาวกนัน้ 

  อานนท ์อปัุทวะของศษิย ์เป็นอยา่งนี้ 

  [๑๙๕] อปุทัวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง 

ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผู ้

มพีระภาค ตถาคตนัน้ยอ่มพักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา 

ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ และลอมฟาง เมือ่ตถาคตนัน้หลกีออกอยูอ่ยา่งนัน้ 

พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท จะพากันเขา้ไปหา เมือ่พราหมณ์ 

และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท พากันเขา้ไปหาแลว้ ตถาคตนัน้ยอ่มไมย่นิด ี

ความหมกมุน่ ไมถ่งึความอยากได ้ไมเ่วยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมาก 

  สว่นสาวกของตถาคตผูศ้าสดานัน้ เมือ่เพิม่พนูความสงัดตามตถาคตผูศ้าสดา 

พระองคนั์น้ ยอ่มพักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๒. มหาสญุญตสตูร 

ถ ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ และลอมฟาง เมือ่สาวกนัน้หลกีออกอยูอ่ยา่งนัน้ 

พราหมณ์และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท ยอ่มพากันเขา้ไปหา เมือ่พราหมณ์ 

และคหบด ีชาวนคิมและชาวชนบท พากันเขา้ไปหาแลว้ สาวกนัน้ยอ่มยนิด ี

ความหมกมุน่ ถงึความอยากได ้จะกลับเวยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมาก สาวกนี้ 

เราเรยีกวา่ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยม์อีปัุทวะ ดว้ยอปุทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

บาปอกศลุธรรมอันเศรา้หมอง เป็นเหตเุกดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย 

มทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นทีต่ัง้แหง่ชาตชิราและมรณะตอ่ไป ก็ไดฆ้า่สาวกนัน้ 

  อานนท ์อปัุทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นอยา่งนี้ 

  อานนท ์บรรดาอปัุทวะทัง้ ๓ ประการนัน้ อปัุทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรยน์ี้ 

มวีบิากเป็นทกุข ์มวีบิากเผ็ดรอ้นกวา่อปัุทวะของอาจารยแ์ละอปัุทวะของศษิย ์เป็น 

ไปเพือ่ความตกต า่ 

  [๑๙๖] อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงประพฤตติอ่เราดว้ยวตัรของ 

มติรเถดิ อยา่ประพฤตติอ่เราดว้ยวตัรของศัตรเูลย ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

เกือ้กลูและเพือ่ความสขุแกเ่ธอทัง้หลาย ตลอดกาลนาน 

  สาวกท ัง้หลายยอ่มประพฤตติอ่ศาสดาดว้ยวตัรของศตัร ูไมป่ระพฤตดิว้ย 

วตัรของมติร เป็นอยา่งไร 

  คอื ศาสดาในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูอ้นุเคราะห ์แสวงหาประโยชน ์อาศัยความ 

เอ็นด ูจงึแสดงธรรมสอนสาวกทัง้หลายวา่ ‘เรือ่งนีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูและ 

เพือ่ความสขุแกเ่ธอทัง้หลาย’ สาวกของศาสดานัน้กลับไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้

และยังหลกีเลีย่งทีจ่ะประพฤตติามค าสัง่สอน๑ 

  สาวกทัง้หลายยอ่มประพฤตติอ่ศาสดาดว้ยวตัรของศัตร ูไมป่ระพฤตดิว้ยวตัร 

ของมติร เป็นอยา่งนี ้

  สาวกท ัง้หลายยอ่มประพฤตติอ่ศาสดาดว้ยวตัรของมติร ไมป่ระพฤตดิว้ย 

วตัรของศตัร ูเป็นอยา่งไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๕๑๓/๒๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

  คอื ศาสดาในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูอ้นุเคราะห ์แสวงหาประโยชน ์อาศัยความ 

เอ็นด ูจงึแสดงธรรมสอนสาวกวา่ ‘เรือ่งนีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูและเพือ่ 

ความสขุแกเ่ธอทัง้หลาย’ สาวกของศาสดานัน้ก็ตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเพือ่จะรู ้และไม่ 

หลกีเลีย่งทีจ่ะประพฤตติามค าสัง่สอน 

  สาวกทัง้หลายยอ่มประพฤตติอ่ศาสดาดว้ยวตัรของมติร ไมป่ระพฤตดิว้ยวตัร 

ของศัตร ูเป็นอยา่งนี ้

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงเรยีกรอ้งเราเพือ่เป็นมติรเถดิ อยา่ 

เรยีกรอ้งเราเพือ่เป็นศัตรเูลย ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูและเพือ่ความสขุ 

แกเ่ธอทัง้หลาย ตลอดกาลนาน 

  อานนท ์เราจักไมป่ระคับประคองเธอทัง้หลาย เหมอืนชา่งหมอ้ประคับ 

ประคองภาชนะดนิดบิทีย่งัดบิอยู ่เราจักกลา่วขม่แลว้ขม่อกี จักกลา่วยกยอ่งแลว้ 

ยกยอ่งอกี บคุคลใดมแีกน่สาร๑ บคุคลนัน้จักด ารงอยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาสญุญตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อจัฉรยิพัภตูธมัมสตูร 

วา่ดว้ยอจัฉรยิพัภตูธรรมของพระพทุธองค ์

  [๑๙๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ภกิษุจ านวนมากกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกันในหอฉัน ไดเ้กดิการสนทนากันขึน้ 

ในระหวา่งการประชมุวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แกน่สาร หมายถงึมรรคและผล แตใ่นทีน่ีแ้มโ้ลกยิคณุก็ประสงคว์า่ “แกน่สาร” (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๖/๑๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระตถาคตทรงม ี

ฤทธิม์าก มอีานุภาพมาก ทรงระลกึถงึพระพทุธเจา้ในอดตี ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัด 

ปปัญจธรรม๑ไดแ้ลว้ ทรงตัดตอแหง่วฏัฏะ๒ ครอบง าวฏัฏะ ลว่งทกุขทั์ง้ปวง 

ไดแ้ลว้ ทรงทราบวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ มพีระชาตอิยา่งนีเ้พราะ 

เหตนุีบ้า้ง มพีระนามอยา่งนีเ้พราะเหตนุีบ้า้ง ทรงมโีคตรตระกลูอยา่งนีเ้พราะเหตนุี ้

บา้ง ทรงมศีลีอยา่งนี้๓เพราะเหตนุีบ้า้ง ทรงมธีรรมอยา่งนี้๔เพราะเหตนุีบ้า้ง ทรง 

มปัีญญาอยา่งนี้๕เพราะเหตนุีบ้า้ง ทรงมวีหิารธรรมอยา่งนี้๖เพราะเหตนุีบ้า้ง ทรงม ี

วมิตุตอิยา่งนี้๗เพราะเหตนุีบ้า้ง” 

  เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้สนทนากันอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกับภกิษุ 

เหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระตาถคตทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ และประกอบดว้ยธรรมอันน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ” 

  เรือ่งนีแ้ลทีภ่กิษุเหลา่นัน้สนทนากันคา้งไว ้

  [๑๙๘] ครัน้เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เสด็จไปที ่

หอฉัน ประทับน่ังบนพระพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้แลว้ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุเหลา่นัน้มา 

ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวลานีเ้ธอทัง้หลายน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร 

พดูเรือ่งอะไรคา้งไว”้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปปญัจธรรม หมายถงึกเิลส ๓ อยา่ง คอื ตัณหา มานะ ทฏิฐ ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๒ ตอแหง่วฏัฏะ หมายถงึกัมมวัฏฝ่ายกศุลและฝ่ายอกศุล (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๓ ทรงมศีลีอยา่งนี ้หมายถงึทรงมศีลีทัง้ทีเ่ป็นโลกยิะและเป็นโลกตุตระ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๔ ทรงมธีรรมอยา่งนี ้หมายถงึทรงมธีรรมอันเป็นไปเพือ่สมาธ ิคอื ทรงมสีมาธทิัง้ทีเ่ป็นโลกยิะและเป็น 

   โลกตุตระ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๕ ทรงมปีญัญาอยา่งนี ้หมายถงึทรงมปัีญญาทัง้ทีเ่ป็นโลกยิะและโลกตุตระ (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๖ ทรงมวีหิารธรรมอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึทรงมนีโิรธสมาบัตเิป็นวหิารธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

๗ ทรงมวีมิตุตอิยา่งนี ้หมายถงึทรงมวีมิตุต ิ๕ ประการ คอื (๑) วกิขมัภนวมิตุต ิไดแ้ก ่สมาบัต ิ๘ 

   เพราะพน้จากนวิรณ์เป็นตน้ (๒) ตทงัควมิตุต ิไดแ้ก ่อนุปัสสนา ๗ มอีนจิจานุปัสสนาเป็นตน้ เพราะ 

   สลัดพน้จากนจิจสัญญาเป็นตน้ (๓) สมจุเฉทวมิตุต ิไดแ้ก ่อรยิมรรค ๔ เพราะพน้จากกเิลสทัง้หลาย 

   ทีต่นถอนขึน้แลว้ (๔) ปฏปิสัสทัธวิมิตุต ิไดแ้ก ่สามัญญผล ๔ เพราะเกดิขึน้ในทีส่ดุแหง่การสงบระงับ 

   กเิลสดว้ยอานุภาพมรรค (๕) นสิสรณวมิตุต ิไดแ้ก ่นพิพาน เพราะเป็นทีส่ลัดก าจัดออกตัง้อยูใ่นทีไ่กล 

   จากกเิลสทัง้ปวง (ม.อ.ุอ. ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ขา้พระองคทั์ง้หลายกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ัง 

ประชมุกันในหอฉัน สนทนากันในระหวา่งการประชมุวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระตถาคตทรงมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ทรง 

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ในอดตี ผูป้รนิพิพานแลว้ ผูต้ัดปปัญจธรรมไดแ้ลว้ ทรงตดั 

ตอแหง่วฏัฏะ ครอบง าวฏัฏะ ลว่งทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ จักทรงทราบวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้ มพีระชาตอิยา่งนีเ้พราะเหตนุีบ้า้ง มพีระนามอยา่งนี ้... ม ี

โคตรตระกลูอยา่งนี ้... ทรงมศีลีอยา่งนี ้... ทรงมธีรรมอยา่งนี ้... ทรงมปัีญญา 

อยา่งนี ้... ทรงมวีหิารธรรมอยา่งนี ้... ทรงมวีมิตุตอิยา่งนีเ้พราะเหตนุีบ้า้ง’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลายสนทนากันอยา่งนีแ้ลว้ ทา่น 

พระอานนทไ์ดก้ลา่วกับขา้พระองคทั์ง้หลายวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคต 

ทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ และประกอบดว้ยธรรมอันน่าอัศจรรยจ์รงิ 

ไมเ่คยปรากฏ’ เรือ่งนีแ้ลทีข่า้พระองคทั์ง้หลายสนทนากันคา้งไว ้ก็พอดพีระผูม้ ี

พระภาคเสด็จมาถงึ พระพทุธเจา้ขา้” 

ธรรมอนันา่อศัจรรย ์๒๐ ประการ 

  [๑๙๙] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ 

“อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอจงอธบิายธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของ 

ตถาคตใหแ้จม่แจง้ยิง่ขึน้ไปเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

   ๑. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระโพธสิตัว์๑มสีตสิมัปชญัญะ ไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดสุติ’ แม ้

       ขอ้ทีพ่ระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ ไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดสุตินี ้

       ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของ 

       พระผูม้พีระภาค

 

เชงิอรรถ : 

๑ โพธสิตัว ์หมายถงึผูฉ้ลาด ผูจ้ะตรัสรู ้ผูบ้ าเพ็ญมรรค ๔ เพือ่บรรลุโพธ ิ(ท.ีม.อ. ๒/๑๗/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

   ๒. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ จงึสถติอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดสุติ’ 

       แมข้อ้ทีพ่ระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะสถติอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดสุตินี ้

       ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของ 

       พระผูม้พีระภาค 

  [๒๐๐] ๓. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระโพธสิตัวส์ถติอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดสุติจนตลอดอาย’ุ แมข้อ้ทีพ่ระ 

       โพธสิตัวส์ถติอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดสุติตลอดอายนุี ้ขา้พระองคก็์จ าได ้

       วา่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

   ๔. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะตลอดตัง้แตจ่ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติจน 

       ถงึลงสูพ่ระครรภข์องพระมารดา’ แมข้อ้ทีพ่ระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ 

       ตลอดตัง้แตจ่ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติจนถงึลงสูพ่ระครรภข์องพระมารดานี ้

       ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของ 

       พระผูม้พีระภาค 

  [๒๐๑] ๕. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวจ์ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติ๑แลว้ลงสูพ่ระครรภข์อง 

       พระมารดา แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด ้ปรากฏขึน้ในโลก 

       พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

       สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดา 

       ทัง้หลาย แมใ้นชอ่งวา่งระหวา่งโลกซึง่ไมม่อีะไรคั่น มสีภาพมดืมดิ 

       หรอืทีท่ีด่วงจันทร ์และดวงอาทติยซ์ ึง่มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก 

       สอ่งแสงไปไมถ่งึ ก็มแีสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด ้ปรากฏขึน้ 

       เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย เพราะแสงสวา่งนัน้ สตัว ์

       ทัง้หลายทีเ่กดิในทีนั่น้ ๆ จงึรูจั้กกันและกันวา่ ‘ยังมสีตัวอ์ืน่เกดิใน

 

เชงิอรรถ : 

๑ จตุจิากสวรรคช์ ัน้ดสุติ หมายถงึเทวดากอ่นจะจุต ิจะเกดิบพุนมิติ ๕ ประการ คอื (๑) ดอกไมเ้หีย่ว 

   (๒) ผา้เศรา้หมอง (๓) เหงือ่ออกจากรักแร ้(๔) กายเริม่เศรา้หมอง (๕) ไมย่นิดกีารด ารงอยูบ่น 

   อาสนะของตน (ม.อ.ุอ. ๓/๒๐๐/๑๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

       ทีน่ีเ้หมอืนกัน’ และ ๑๐ สหัสสโีลกธาตุ๑นี ้สัน่สะเทอืน 

       เลือ่นลั่น ทัง้แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด ้ก็ปรากฏขึน้ในโลก 

       เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองค ์

       ก็จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้ ี

       พระภาค 

  [๒๐๒] ๖. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสูพ่ระครรภข์องพระมารดา เทพบตุร ๔ องค์๒ 

       เขา้ไปอารักขาพระโพธสิตัวนั์น้ประจ าทัง้ ๔ ทศิ ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘มนุษย ์

       หรอือมนุษยใ์ด ๆ อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระโพธสิตัวห์รอืพระมารดา 

       ของพระโพธสิตัวเ์ลย’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็น 

       ธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

  [๒๐๓] ๗. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสูพ่ระครรภข์องพระมารดา พระมารดา 

       มปีกตทิรงศลี คอื เวน้จากปาณาตบิาต(การฆา่สัตว)์ เวน้ 

       จากอทนินาทาน(การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห)้ เวน้จาก 

       กาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤตผิดิในกาม) เวน้จากมสุาวาท(การ 

       พดูเท็จ) เวน้จากสรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐาน(การเสพของมนึเมา 

       คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท)’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้

       ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของ 

       พระผูม้พีระภาค 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “สหสัสโีลกธาต”ุ บางทีใ่ชว้า่โลกธาต ุดังทีป่รากฏในมหาสมยสตูร (ท.ีม. ๑๐/๓๓๑/๒๑๖) 

   ตอนหนึง่ว่า “ทสห ิจ โลกธาตหู ิเทวตา” หมายถงึเหลา่เทวดาจาก ๑๐ โลกธาต ุอนึง่ ๑๐ โลกธาต 

   ในทีน่ีเ้ทา่กับหมืน่จักรวาลซึง่ตรงกับ ๑๐ สหัสสโีลกธาตใุนพระสตูรนี ้(ท.ีม.อ. ๒/๓๓๒/๒๙๓) และด ู

   รายละเอยีดใน องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๘๑/๓๐๕-๓๐๗ 

๒ เทพบตุร ๔ องค ์ในทีน่ีห้มายถงึทา้วมหาราช ๔ องค ์คอื (๑) ทา้วธตรฐ จอมคนธรรพค์รองทศิ 

   ตะวันออก (๒) ทา้ววริฬุหก จอมกมุภัณฑค์รองทศิใต ้(๓) ทา้ววริปูกัษ ์จอมนาคครองทศิตะวันตก 

   (๔) ทา้วเวสวณั จอมยักษ์ครองทศิเหนอื (ท.ีม.อ. ๒/๒๙๔/๒๖๐, ท.ีม.ฏกีา ๑๙/๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

   ๘. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสูพ่ระครรภข์องพระมารดา พระมารดาของ 

       พระองคไ์มท่รงมคีวามรูส้กึทางกามารมณ์ เป็นผูท้ีบ่รุษุผูม้จีติ 

       ก าหนัดใด ๆ ไมส่ามารถลว่งเกนิได’้ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระ 

       องคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้ ี

       พระภาค 

   ๙. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสูพ่ระครรภข์องพระมารดา พระมารดาของ 

       พระองคท์รงไดก้ามคณุ ๕ เอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม ไดรั้บการบ าเรอ 

       อยูด่ว้ยกามคณุ ๕’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็น 

       ธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

       [๒๐๔] ๑๐. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสูพ่ระครรภข์องพระมารดา พระมารดาของ 

       พระองคไ์มท่รงมคีวามเจ็บป่วยใด ๆ ทรงมคีวามสขุ ไมล่ าบาก 

       พระวรกาย มองเห็นพระโพธสิตัวอ์ยูภ่ายในพระครรภ ์มอีวยัวะ 

       สมบรูณ์ มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง 

       เปรยีบเหมอืนแกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม 

       ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใสเป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว 

       สเีหลอืง สแีดง สขีาว หรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน คนตาถงึหยบิ 

       แกว้ไพฑรูยนั์น้วางไวใ้นมอืแลว้พจิารณารูว้า่ ‘นีค้อื แกว้ไพฑรูย ์

       อันงดงามตามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุใส 

       เป็นประกายไดส้ดัสว่น มดีา้ยสเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว 

       หรอืสนีวลรอ้ยอยูข่า้งใน’ แมฉั้นใด เวลาทีพ่ระโพธสิตัวล์งสู ่

       พระครรภข์องพระมารดา พระมารดาของพระองคไ์มท่รงมคีวาม 

       เจ็บป่วยใด ๆ ทรงมคีวามสขุ ไมล่ าบากพระวรกาย มองเห็น 

       พระโพธสิตัวอ์ยูภ่ายในพระครรภม์อีวยัวะสมบรูณ์ มอีนิทรยี ์

       ไมบ่กพรอ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ า 

       ไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

       [๒๐๕] ๑๑. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เมือ่พระโพธสิตัวป์ระสตูไิด ้๗ วนั พระมารดาของพระองคส์วรรคต 

       ไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดสุติ’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่ 

       เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

         ๑๒. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระมารดาของพระโพธสิตัวไ์มป่ระสตูพิระโอรสเหมอืนสตรท่ัีวไปซึง่ 

       จะคลอดลกูหลังจากตัง้ครรภไ์ด ้๙ เดอืน หรอื ๑๐ เดอืน 

       สว่นพระมารดาของพระโพธสิตัวป์ระสตูพิระโอรสเมือ่ทรงพระครรภ ์

       ครบ ๑๐ เดอืนเทา่นัน้’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่ 

       เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

         ๑๓. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       พระมารดาของพระโพธสิตัวไ์มป่ระสตูพิระโอรสเหมอืนสตรท่ัีวไปซึง่ 

       จะน่ังคลอดหรอืนอนคลอดก็ได ้สว่นพระมารดาของพระโพธสิตัว ์

       ประทับยนืประสตูเิทา่นัน้’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าได ้

       วา่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

         ๑๔. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ในตอน 

       แรกเทพทัง้หลายจะท าพธิตีอ้นรับ หลังจากนัน้เป็นหนา้ทีข่อง 

       มนุษย’์ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่า 

       อัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

       [๒๐๖] ๑๕. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ยังไมทั่น 

       สมัผัสแผน่ดนิ เทพบตุร ๔ องคช์ว่ยกันประคองพระโพธสิตัว ์

       ไปไวเ้บือ้งพระพักตรข์องพระมารดาแลว้กราบทลูวา่ ‘โปรดพอ 

       พระทัยเถดิพระเทว ีพระราชโอรสของพระองคท์ีเ่สด็จอบุัตขิ ึน้เป็น 

       ผูม้ศีักดิใ์หญ’่ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรม 

       อันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

         ๑๖. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา เสด็จ 

       ออกอยา่งบรสิทุธิแ์ท ้ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้าเมอืก เลอืด หรอืสิง่ 

       ไมส่ะอาดใด ๆ จงึเป็นผูบ้รสิทุธิห์มดจด 

       เปรยีบเหมอืนแกว้มณีทีบ่คุคลวางไวใ้นผา้กาสกิพัสตร ์ยอ่มไม ่

       ท าใหผ้า้กาสกิพัสตรแ์ปดเป้ือน ถงึผา้กาสกิพัสตรก็์ไมท่ าใหแ้กว้ 

       มณีแปดเป้ือน 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

    เพราะสิง่ทัง้สองเป็นของบรสิทุธิห์มดจด แมฉั้นใด เวลาที ่

       พระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ยอ่มประสตู ิ

       อยา่งบรสิทุธิแ์ท ้ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้าเมอืก เลอืด หรอืสิง่ไม ่

       สะอาดใด ๆ เป็นผูบ้รสิทุธิห์มดจด ฉันนัน้เหมอืนกัน’ แมข้อ้ที ่

       ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คย 

       ปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

         ๑๗. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา มธีารน ้า 

       ปรากฏในอากาศ ๒ สาย คอื ธารน ้าเย็น และธารน ้าอุน่ 

       เพือ่ช าระลา้งพระโพธสิตัวแ์ละพระมารดา’ แมข้อ้ที ่ฯลฯ นี ้ขา้ 

       พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผู ้

       มพีระภาค 

      [๒๐๗] ๑๘. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เมือ่พระโพธสิตัวป์ระสตูไิดค้รูห่นึง่ ประทับยนือยา่งมั่นคงดว้ย 

       พระบาททัง้สองทีเ่สมอกันบนพืน้ปฐพ ีทรงผนิพระพักตรไ์ปทาง 

       ทศิเหนอื เสด็จด าเนนิไป ๗ กา้ว ขณะทีห่มูเ่ทวดากัน้เศวตฉัตร 

       ตามเสด็จ ทอดพระเนตรไปยังทศิทัง้ปวง แลว้ทรงเปลง่อาสภวิาจา 

       (พดูอยา่งองอาจ)วา่ ‘เราคอืผูเ้ลศิของโลก เราคอืผูเ้จรญิทีส่ดุของ 

       โลก เราคอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บัดนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๓. อัจฉรยิพภตูธัมมสตูร 

       ภพใหมไ่มม่อีกีตอ่ไป’ แมข้อ้นี ้ฯลฯ ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็น 

       ธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค 

         ๑๙. ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ภีาควา่ ‘อานนท ์

       เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา แสงสวา่ง 

       เจดิจา้หาประมาณมไิด ้ปรากฏขึน้ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

       พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

       เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย แมใ้นชอ่งวา่งระหวา่งโลก 

       ซึง่ไมม่อีะไรคั่น มสีภาพมดืมดิ หรอืทีท่ีด่วงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

       ซึง่มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก สอ่งแสงไปไมถ่งึ ก็มแีสงสวา่งเจดิจา้ 

       หาประมาณมไิด ้ปรากฏขึน้เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย 

       เพราะแสงสวา่งนัน้ สตัวทั์ง้หลายทีเ่กดิในทีนั่น้ ๆ จงึรูจั้กกันและ 

       กันวา่ ‘ยังมสีตัวอ์ืน่เกดิในทีน่ีเ้หมอืนกัน’ และ ๑๐ สหัสสโีลกธาตนุี ้

       สัน่สะเทอืน เลือ่นลั่น ทัง้แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด ้ก็ 

       ปรากฏขึน้ในโลก เกนิกวา่เทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย‘๑ แมข้อ้ที ่

       ฯลฯ นี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คย 

       ปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค” 

      [๒๐๘] ๒๐. พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้แล เธอจงจ า 

       ธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของตถาคตนีไ้วเ้ถดิ ในเรือ่งนี้ 

       เวทนาของตถาคตยอ่มปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏถงึ 

       ความดับไป สญัญาของตถาคตยอ่มปรากฏเกดิขึน้ ... วติกของ 

       ตถาคตยอ่มปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏถงึความดับไป 

  อานนท ์เธอจงจ าธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของตถาคตนีไ้วเ้ถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้อ้ทีเ่วทนาของพระ 

ผูม้พีระภาคยอ่มปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏถงึความดับไป สญัญาของ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม.(แปล) ๑๐/๑๗-๓๒/๑๑-๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๔. พักกลุัตเถรัจฉรยิัพภตูสตูร 

พระผูม้พีระภาคยอ่มปรากฏเกดิขึน้ ... วติกของพระผูม้พีระภาคยอ่มปรากฏเกดิขึน้ 

ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏถงึความดับไปนี ้ขา้พระองคก็์จ าไดว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์

ไมเ่คยปรากฏ ของพระผูม้พีระภาค พระพทุธเจา้ขา้” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วค านีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ภกิษุเหลา่นัน้ 

มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของทา่นพระอานนท ์ดังนีแ้ล 

อจัฉรยิพัภตูธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พกักลุตัเถรจัฉรยิพัภูตสตูร 

วา่ดว้ยอจัฉรยิธรรมของพระพกักลุเถระ 

  [๒๐๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระพักกลุะพักอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่อเจลกัสสปะ ผูเ้ป็นสหายเกา่ของทา่น 

พระพักกลุะเมือ่ครัง้ยังเป็นคฤหัสถ ์เขา้ไปหาทา่นพระพักกลุะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระพักกลุะวา่ “ทา่นพักกลุะ ทา่นบวชมานานเทา่ไรแลว้” 

  ทา่นพระพักกลุะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเราบวชมา ๘๐ พรรษาแลว้” 

  “ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานัน้ ทา่นเสพเมถนุธรรม๑ มากีค่รัง้ ขอรับ” 

  “กัสสปะผูม้อีาย ุทา่นไมค่วรถามเราอยา่งนี้วา่ ‘ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานัน้ 

ทา่นเสพเมถนุธรรมมากีค่รัง้ ขอรับ’ แตท่า่นควรถามเราอยา่งนีว้า่ ‘ก็ตลอดเวลา 

๘๐ พรรษานี ้กามสญัญาเคยเกดิขึน้กับทา่นกีค่รัง้’ 

  [๒๑๐] ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึ 

เลยวา่กามสญัญาเคยเกดิขึน้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๔. พักกลุัตเถรัจฉรยิัพภตูสตูร 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่ส้กึเลยวา่มกีามสญัญาเคยเกดิขึน้ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี้ 

ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๑) 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึเลยวา่ 

พยาบาทสญัญา ... วหิงิสาสญัญาเคยเกดิขึน้” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่ส้กึเลยวา่พยาบาทสญัญา ... วหิงิสาสญัญาเคยเกดิ 

ขึน้ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี ้ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คย 

ปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๒-๓) 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึเลยวา่ 

กามวติกเคยเกดิขึน้” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่ส้กึเลยวา่กามวติกเคยเกดิขึน้ ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี้ 

ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๔) 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึเลยวา่ม ี

พยาบาทวติก ... วหิงิสาวติกเคยเกดิขึน้” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่ส้กึเลยวา่วหิงิสาวติกเคยเกดิขึน้ ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี้ 

ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๕-๖) 

  [๒๑๑] “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึ 

ยนิดคีหบดจีวีรเลย” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่ส้กึยนิดคีหบดจีวีรเลย ตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี้ 

ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๗) 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่จั้กการใชม้ดี 

ตัดผา้เป็นจวีรเลย ...” (๘) 

  “... เราไมรู่จั้กการใชเ้ข็มเย็บจวีรเลย 

  ... ไมรู่จั้กการใชเ้ครือ่งยอ้มยอ้มจวีรเลย 

  ... ไมรู่จั้กการเย็บจวีรทีไ่มส้ดงึเลย 

  ... ไมรู่จั้กการจัดท าจวีรของเพือ่นพรหมจารเีลย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๔. พักกลุัตเถรัจฉรยิัพภตูสตูร 

  ... ไมรู่ส้กึยนิดกีับกจินมินตเ์ลย 

  ... ไมรู่ส้กึเลยวา่เคยเกดิความคดิอยา่งนีว้า่ ‘ขอใคร ๆ พงึนมินตเ์ราเถดิ’ 

  ... ไมรู่จั้กการน่ังในละแวกบา้นเลย 

  ... ไมรู่จั้กการฉันในละแวกบา้นเลย 

  ... ไมรู่จั้กการถอืนมิติแหง่มาตคุามโดยอนุพยัญชนะ๑เลย 

  ... ไมรู่จั้กการแสดงธรรมแกม่าตคุามโดยทีส่ดุแมค้าถาสีบ่าทเลย 

  ... ไมรู่จั้กการเขา้ไปสูส่ านักของภกิษุณีเลย 

  ... ไมรู่จั้กการแสดงธรรมแกภ่กิษุณีเลย 

  ... ไมรู่จั้กการแสดงธรรมแกส่กิขมานาเลย 

  ... ไมรู่จั้กการแสดงธรรมแกส่ามเณรเีลย 

  ... ไมรู่จั้กการใหบ้รรพชาเลย 

  ... ไมรู่จั้กการใหอ้ปุสมบทเลย 

  ... ไมรู่จั้กการใหน้สิยัเลย 

  ... ไมรู่จั้กการใชส้ามเณรเป็นอปัุฏฐากเลย 

  ... ไมรู่จั้กการสรงน ้าในเรอืนไฟเลย 

  ... ไมรู่จั้กการใชจ้รุณสรงน ้าเลย 

  ... ไมรู่จั้กยนิดกีารนวดเฟ้นตัวของเพือ่นพรหมจารเีลย 

  ... ไมรู่จั้กอาพาธอันเคยเกดิขึน้แลว้โดยทีส่ดุแมช้ัว่ขณะรดีนมโคเสร็จเลย 

  ... ไมรู่จั้กฉันยาโดยทีส่ดุแมเ้ทา่ชิน้สมอเลย 

  ... ไมรู่จั้กการน่ังพงิพนักพงิเลย 

  ... ไมรู่จั้กการนอนเลย” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่จั้กการนอนตลอดเวลา ๘๐ พรรษานี ้ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่ 

เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๙-๓๓) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมรู่จ้กัการถอืนมิติแหง่มาตคุามโดยอนพุยญัชนะ หมายความวา่ พระเถระไมเ่คยมองดมูาตคุามแลว้ 

   ยดึมั่นนมิติในรปู (ม.อ.ุอ. ๓/๒๑๑/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๔. พักกลุัตเถรัจฉรยิัพภตูสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่จั้กการ 

จ าพรรษาในเสนาสนะใกลบ้า้นเลย” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะไมรู่จั้กการจ าพรรษาในเสนาสนะใกลบ้า้นตลอดเวลา ๘๐ 

พรรษานี ้ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่ เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่น 

พักกลุะ” (๓๔) 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเราเป็นผูม้กีเิลส ฉันบณิฑบาตของชาวแวน่แควน้ ๗ วนัเทา่นัน้ 

ในวนัที ่๘ ก็ไดบ้รรลอุรหตัตผล” 

  “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะเป็นผูม้กีเิลส ฉันบณิฑบาตของชาวแวน่แควน้ ๗ วนัเทา่นัน้ 

ในวนัที ่๘ ก็ไดบ้รรลอุรหตัตผลนี ้ขา้พเจา้จะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไม ่

เคยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” (๓๕) 

  [๒๑๒] “ทา่นพักกลุะ ขอใหข้า้พเจา้ไดบ้รรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิย 

นีเ้ถดิ” 

  อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนีแ้ลว้ เมือ่บวชแลว้ไมน่าน 

หลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก ก็ 

ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผู ้

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  จงึเป็นอันวา่ ทา่นพระกัสสปะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

  สมัยตอ่มา ทา่นพระพักกลุะถอืลกูดาลเขา้ไปยังวหิารทกุ ๆ หลัง แลว้กลา่ว 

อยา่งนีว้า่ “นมินตท์า่นผูม้อีายอุอกมาเถดิ นมินตท์า่นผูม้อีายอุอกมาเถดิ วนันี้ 

จักเป็นวนัปรนิพิพานของเรา” 

  ทา่นพระกัสสปะกลา่ววา่ “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะถอืลกูดาลเขา้ไปยังวหิารทกุ ๆ หลัง 

แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นมินตท์า่นผูม้อีายอุอกมาเถดิ นมินตท์า่นผูม้อีายอุอกมาเถดิ 

วนันีจั้กเป็นวนัปรนิพิพานของเรา’ เราทัง้หลายจะจ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์

ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระพักกลุะน่ังปรนิพิพานในทา่มกลางภกิษุสงฆ ์ทา่นพระกัสสปะ 

กลา่ววา่ “ขอ้ทีท่า่นพักกลุะน่ังปรนิพิพานในทา่มกลางภกิษุสงฆน์ี้ เราทัง้หลายจะ 

จ าไวว้า่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ของทา่นพักกลุะ” ดังนีแ้ล 

พกักลุตัเถรจัฉรยิพัภตูสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทนัตภมูสิูตร 

วา่ดว้ยภมูขิองผูไ้ดร้บัการฝึกแลว้ 

  [๒๑๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ สมณุทเทสชือ่อจริวตะ อยูใ่นกระทอ่มใกลป่้า ครัง้นัน้ 

พระราชกมุารนามวา่ชยเสน๑ทรงด าเนนิเลน่ไปโดยล าดับ เขา้ไปหาอจริวตะ 

สมณุทเทสถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนั 

แลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

  ชยเสนราชกมุารไดรั้บสัง่กับอจริวตะ สมณุทเทสวา่ “ทา่นอัคคเิวสสนะ 

ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้วา่ ‘ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่พงึบรรลจุติเตกคัคตา(สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว)ได’้ จรงิหรอื” 

  อจริวตะ สมณุทเทสถวายพระพรวา่ “พระราชกมุาร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่พงึ 

บรรลจุติเตกคัคตาได”้ 

  “ดลีะ ขอทา่นอัคคเิวสสนะโปรดแสดงธรรมตามทีไ่ดส้ดับมา ตามทีไ่ดศ้กึษา 

มาแกข่า้พเจา้เถดิ” 

  “พระราชกมุาร อาตมภาพไมส่ามารถแสดงธรรมแกพ่ระองคต์ามทีไ่ดส้ดับมา 

ตามทีไ่ดศ้กึษามา เพราะถา้อาตมภาพจะแสดงธรรมแกพ่ระองคต์ามทีไ่ดส้ดบัมา 

ตามทีไ่ดศ้กึษามา แตพ่ระองคไ์มท่รงทราบอรรถแหง่ภาษิตของอาตมภาพ ขอ้นัน้ 

จะเป็นความยาก จะเป็นความล าบากแกอ่าตมภาพ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระราชกมุารนามวา่ชยเสน เป็นพระราชโอรสองคห์นึง่ของพระเจา้พมิพสิาร (ม.อ.ุอ. ๓/๒๑๓/๑๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  “ขอทา่นอัคคเิวสสนะโปรดแสดงธรรมแกข่า้พเจา้ตามทีไ่ดส้ดับมา ตามทีไ่ด ้

ศกึษามา บางทขีา้พเจา้อาจทราบอรรถแหง่ภาษิตของทา่นอัคคเิวสสนะก็ได”้ 

  “พระราชกมุาร อาตมภาพจะแสดงธรรมแกพ่ระองคต์ามทีไ่ดส้ดบัมา ตามที ่

ไดศ้กึษามา ถา้พระองคท์รงทราบอรรถแหง่ภาษิตของอาตมภาพได ้น่ันแหละเป็น 

ความด ีถา้ไมท่รงทราบ ขอพระองคพ์งึด ารงอยูใ่นภาวะของพระองคเ์ถดิ อยา่ได ้

ซกัถามอาตมภาพในธรรมนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไปเลย” 

  “ขอทา่นอัคคเิวสสนะโปรดแสดงธรรมแกข่า้พเจา้ตามทีไ่ดส้ดับมา ตามทีไ่ด ้

ศกึษามา ถา้ขา้พเจา้ทราบอรรถแหง่ภาษิตของทา่นอัคคเิวสสนะได ้น่ันเป็นความด ี

ถา้ไมท่ราบ ขา้พเจา้จะด ารงตนอยูใ่นภาวะของตน ขา้พเจา้จักไมซ่กัถามทา่น 

อัคคเิวสสนะในธรรมนัน้ใหย้ิง่ข ึน้ไป” 

  [๒๑๔] ล าดับนัน้ อจริวตะ สมณุทเทสไดแ้สดงธรรมแกช่ยเสนราชกมุาร 

ตามทีไ่ดส้ดบัมา ตามทีไ่ดศ้กึษามา เมือ่อจริวตะ สมณุทเทสกลา่วอยา่งนัน้แลว้ 

ชยเสนราชกมุารไดต้รัสวา่ “ทา่นอัคคเิวสนะผูเ้จรญิ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่พงึบรรลจุติเตกัคคตาได”้ 

  ตอ่จากนัน้ ชยเสนราชกมุารทรงประกาศความเป็นไปไมไ่ดแ้กอ่จริวตะ 

สมณุทเทส ทรงลกุขึน้จากทีป่ระทับแลว้เสด็จจากไป 

  ครัง้นัน้ เมือ่ชยเสนราชกมุารเสด็จจากไปแลว้ไมน่าน อจริวตะ สมณุทเทสได ้

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ราบทลูเรือ่งทีไ่ดส้นทนาปราศรัยกับชยเสนราชกมุารทัง้หมดนัน้แด ่

พระผูม้พีระภาค 

  เมือ่อจริวตะ สมณุทเทสกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอยา่งนีว้า่ 

“อัคคเิวสสนะ ชยเสนราชกมุารพงึไดป้ระโยชนจ์ากขอ้ความนัน้ในภาษิตของเธอนี้ 

แตท่ีไ่หน เป็นไปไมไ่ดท้ีช่ยเสนราชกมุาร ผูย้ังอยูท่า่มกลางกาม ยังบรโิภคกาม 

ถกูกามวติกรมุเรา้ ถกูความเรา่รอ้นเพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหา 

กามอยู ่จักทรงรู ้ทรงเห็น หรอืทรงท าใหแ้จง้จติเตกัคคตาทีบ่คุคลพงึรู ้พงึเห็น 

พงึบรรล ุพงึท าใหแ้จง้ ดว้ยเนกขมัมะ๑ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ เนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึคณุคอืการบรรพชาอันเป็นเครือ่งสลัดออกจากกาม (ม.อ.ุอ. ๓/๒๑๔/๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  [๒๑๕] อัคคเิวสสนะ ชา้งทีค่วรฝึกคูห่นึง่ มา้ทีค่วรฝึกคูห่นึง่ หรอืโคทีค่วร 

ฝึกคูห่นึง่ ทีผู่ฝึ้กฝึกดแีลว้ หัดดแีลว้ (กับ) ชา้งทีค่วรฝึกอกีคูห่นึง่ มา้ทีค่วรฝึก 

อกีคูห่นึง่ หรอืโคทีค่วรฝึกอกีคูห่นึง่ ทีเ่ขาไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดห้ัดเลย เธอเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื ชา้งทีค่วรฝึก มา้ทีค่วรฝึก หรอืโคทีค่วรฝึก คูท่ีผู่ฝึ้กฝึกดแีลว้ 

หัดดแีลว้ น่ันแหละ จะเรยีนรูเ้หตกุารณ์ทีผู่ฝึ้กฝึกแลว้ พงึส าเร็จภมูทิีผู่ฝึ้กฝึกแลว้ 

ไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สว่นชา้งทีค่วรฝึก มา้ทีค่วรฝึก หรอืโคทีค่วรฝึก คูท่ีเ่ขาไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดห้ัด 

แลว้เหลา่นัน้น่ันแหละ จะเรยีนรูเ้หตกุารณ์ทีผู่ฝึ้กฝึกแลว้ จะส าเร็จภมูทิีผู่ฝึ้กฝึกแลว้ 

เหมอืนชา้งทีค่วรฝึก มา้ทีค่วรฝึก หรอืโคทีค่วรฝึก คูท่ีผู่ฝึ้กฝึกดแีลว้ หัดดแีลว้ 

เหลา่นัน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อัคคเิวสสนะ ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นไปไมไ่ดท้ีช่ยเสนราชกมุารผูย้ังอยู ่

ทา่มกลางกาม ยังบรโิภคกาม ถกูกามวติกรมุเรา้ ถกูความเรา่รอ้นเพราะกาม 

แผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู ่จักทรงรู ้ทรงเห็น หรอืทรงท าให ้

แจง้จติเตกัคคตาทีบ่คุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึบรรล ุพงึท าใหแ้จง้ ดว้ยเนกขมัมะได ้

  [๒๑๖] อัคคเิวสสนะ มภีเูขาใหญอ่ยูไ่มไ่กลบา้นหรอืนคิม สหาย ๒ คน 

ออกจากบา้นหรอืนคิมนัน้แลว้จงูมอืกันเขา้ไปยังทีท่ีภ่เูขาตัง้อยู ่สหายคนหนึง่ยนือยู่ 

ทีเ่ชงิภเูขาเบือ้งลา่ง สหายคนหนึง่ข ึน้ไปบนภเูขา สหายคนทีย่นือยูท่ีเ่ชงิภเูขาเบือ้ง 

ลา่งจงึกลา่วกับสหายผูย้นือยูบ่นภเูขานัน้อยา่งนี้วา่ ‘เพือ่นเอย๋ ทา่นยนือยูบ่นภเูขา 

นัน้ มองเห็นอะไรบา้ง’ สหายผูย้นือยูบ่นภเูขานัน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘เพือ่นเอย๋ เรา 

ยนือยูบ่นภเูขาแลว้ ยอ่มมองเห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าไมอ้ันน่ารืน่รมย ์ภมู ิ

ประเทศอันน่ารืน่รมย ์และสระโบกขรณีอันน่ารืน่รมย’์ 

  สหายผูย้นือยูท่ีเ่ชงิภเูขาเบือ้งลา่งนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เพือ่นเอย๋ เป็นไปไมไ่ด ้

ทีท่า่นยนือยูบ่นภเูขาแลว้จะพงึมองเห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าไมอ้ันน่ารืน่รมย ์ภมู ิ

ประเทศอันน่ารืน่รมย ์และสระโบกขรณีอันน่ารืน่รมยไ์ด’้ สหายผูย้นือยูบ่นภเูขา จงึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

ลงมายังเชงิภเูขาเบือ้งลา่งแลว้จงูแขนสหายคนนัน้ใหข้ ึน้ไปบนภเูขาลกูนัน้ ใหพั้ก 

เหนือ่ยครูห่นึง่แลว้ พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘เพือ่นเอย๋ ทา่นยนือยูบ่นภเูขานัน้ มอง 

เห็นอะไรบา้ง’ สหายคนนัน้ตอบวา่ ‘เพือ่นเอย๋ เรายนือยูบ่นภเูขาแลว้ ยอ่มมอง 

เห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าไมอ้ันน่ารืน่รมย ์ภมูปิระเทศอันน่ารืน่รมย ์และสระ 

โบกขรณีอันน่ารืน่รมย’์ 

  สหายผูท้ีข่ ึน้ไปกอ่นแลว้นัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เพือ่นเอย๋ เรารูค้ าทีท่า่นกลา่ว 

แลว้อยา่งนีบ้ัดนีเ้องวา่ ‘เพือ่นเอย๋ เป็นไปไมไ่ดท้ีท่า่นยนือยูบ่นภเูขาแลว้ 

จะพงึมองเห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าไมอ้ันน่ารืน่รมย ์ภมูปิระเทศอันน่ารืน่รมย ์

และสระโบกขรณีอันน่ารืน่รมยไ์ด’้ และสหายผูข้ ึน้ไปทหีลังนัน้กลา่ววา่ ‘เรารูค้ าที ่

ทา่นกลา่วอยา่งนีบ้ัดนีเ้หมอืนกันวา่ ‘เพือ่นเอย๋ เรายนือยูบ่นภเูขาแลว้ ยอ่มมอง 

เห็นสวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าไมอ้ันน่ารืน่รมย ์ภมูปิระเทศอันน่ารืน่รมย ์และสระ 

โบกขรณีอันน่ารืน่รมยไ์ด’้ 

  สหายผูท้ีข่ ึน้ไปกอ่นแลว้นัน้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เพือ่นเอย๋ ความเป็นจรงิ เรา 

ถกูภเูขาใหญล่กูนีก้ัน้ไว ้จงึมองไมเ่ห็นสิง่ทีค่วรเห็น’ 

  อัคคเิวสสนะ ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นไปไมไ่ดท้ีช่ยเสนราชกมุาร ผูถ้กู 

กองอวชิชาใหญย่ิง่กวา่ภเูขาลกูนัน้กัน้ไว ้ปิดบังไว ้รงึรัดไว ้หอ่หุม้ไว ้ยังอยู่ 

ทา่มกลางกาม ยังบรโิภคกาม ถกูกามวติกรมุเรา้ ถกูความเรา่รอ้นเพราะกาม 

แผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู ้ทรงเห็น หรอืทรงท าใหแ้จง้ 

ซึง่ธรรมทีบ่คุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึบรรล ุพงึท าใหแ้จง้ดว้ยเนกขมัมะได ้

  อัคคเิวสสนะ ถา้เธอพงึอธบิายอปุมา ๒ ขอ้นีใ้หแ้จม่แจง้แกช่ยเสน 

ราชกมุารได ้ชยเสนราชกมุารจะพงึเลือ่มใสเธออยา่งน่าอัศจรรย ์และชยเสน 

ราชกมุารผูเ้ลือ่มใสแลว้ จะพงึแสดงอาการของบคุคลผูเ้ลือ่มใสแกเ่ธอ” 

  อจริวตะ สมณุทเทสกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

จักอธบิายอปุมา ๒ ขอ้นีท้ีน่่าอัศจรรย ์ทีข่า้พระองคย์ังไมเ่คยไดส้ดับมากอ่น 

ใหแ้จม่แจง้แกช่ยเสนราชกมุาร เหมอืนพระผูม้พีระภาคไดอ้ยา่งไรเลา่” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  [๒๑๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัคคเิวสสนะ กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษก๑แลว้ รับสัง่เรยีกพรานผูช้ านาญป่าทีช่า้งอาศัยอยูม่าแลว้ตรัสวา่ ‘มา 

เถดิพอ่พรานชา้งเพือ่นยาก ทา่นจงขีช่า้งหลวงเขา้ไปยังดงชา้ง เห็นชา้งป่าแลว้ 

จงคลอ้งมันผกูไวท้ีค่อชา้งหลวงเถดิ’ พรานป่าผูเ้ป็นควาญชา้ง รับพระราชโองการ 

แลว้ จงึขีช่า้งหลวงเขา้ไปยังดงชา้ง เห็นชา้งป่าแลว้ จงึคลอ้งมันผกูไวท้ีค่อชา้งหลวง 

ชา้งหลวงจงึน าชา้งป่านัน้ออกมาสูท่ีก่ลางแจง้ได ้ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ชา้งป่าจงึมา 

อยูก่ลางแจง้ ความจรงิชา้งป่าทัง้หลายยังหว่งถิน่คอืดงชา้งอยู ่พรานป่าผูเ้ป็น 

ควาญชา้งจงึกราบทลูเรือ่งนีแ้ดก่ษัตราธริาชวา่ ‘ขอเดชะ ชา้งป่าของพระองคม์าอยู ่

ทีก่ลางแจง้แลว้ พระเจา้ขา้’ 

  ล าดับนัน้ กษัตราธริาชจงึรับสัง่เรยีกควาญชา้งมาตรัสวา่ ‘มาเถดิพอ่ 

ควาญชา้ง ทา่นจงฝึกชา้งป่า จงไปเพือ่แกไ้ขปกตขิองสตัวป่์า แกไ้ขความสบัสน 

ของสตัวป่์า และแกไ้ขความกระวนกระวาย ความล าบากใจและความเรา่รอ้นใจ 

ของสตัวป่์า เพือ่ใหช้า้งป่านัน้ยนิดใีนแดนบา้น ใหเ้พลดิเพลนิในปกตทิีม่นุษย ์

ตอ้งการเถดิ’ 

  ควาญชา้งรับพระราชโองการแลว้ จงึฝังเสาตะลงุใหญล่งในแผน่ดนิ ลา่มคอ 

ชา้งป่าไวอ้ยา่งมั่นคง เพือ่แกไ้ขปกตขิองสตัวป่์า แกไ้ขความสบัสนของสตัวป่์า 

และแกไ้ขความกระวนกระวาย ความล าบากใจและความเร่ารอ้นใจของสตัวป่์า 

เพือ่ใหช้า้งป่านัน้ยนิดใีนแดนบา้น ใหเ้พลดิเพลนิในปกตทิีม่นุษยต์อ้งการ ควาญชา้ง 

รอ้งเรยีกชา้งป่านัน้ดว้ยค าไมม่โีทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นภาษาของชาวเมอืง 

คนสว่นมากรักใครพ่อใจ เพราะชา้งป่าถกูควาญชา้งรอ้งเรยีกอยูด่ว้ยค าไมม่โีทษ 

ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นภาษาของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจเห็นปานนัน้ 

ชา้งจงึตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเพือ่จะเรยีนรู ้ควาญชา้งจงึเพิม่อาหาร คอืหญา้และน ้าให ้

ชา้งนัน้ยิง่ข ึน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มรูธาภเิษก หมายถงึการรดน ้าศักดิส์ทิธิเ์หนอืพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืงานพระราชพธิ ี(ม.ม.อ. 

   ๒/๙/๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  อัคคเิวสสนะ เพราะชา้งป่ารับอาหาร คอืหญา้และน ้าของควาญชา้ง ควาญ 

ชา้งจงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘บัดนี ้ชา้งป่าจักด ารงชพีอยูไ่ดล้ะ’ จงึใหช้า้งป่านัน้ 

ฝึกยิง่ข ึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘รับไป พอ่ วางลง พอ่’ เพราะชา้งหลวงท าตามค าสัง่ 

รับท าตามโอวาทของควาญชา้งในการรับและการวาง ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึกยิง่ 

ขึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘เดนิไป พอ่ ถอยกลับ พอ่’ เพราะชา้งหลวงท าตามค าสัง่ รับท า 

ตามโอวาทของควาญชา้งในการเดนิไปและการถอยกลับ ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึก 

ยิง่ข ึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘ยนืขึน้ พ่อ หมอบลง พอ่’ เพราะชา้งหลวงท าตามค าสัง่ รับ 

ท าตามโอวาทของควาญชา้งในการยนืและการหมอบ ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึกยิง่ 

ขึน้จนถงึขัน้ทีช่ ือ่วา่อาเนญชะ(ไมห่วัน่ไหว)คอืผกูโลใ่หญไ่วท้ีง่วงชา้งนัน้ จัดบรุษุถอืหอกซดั 

น่ังบนคอชา้ง จัดบรุษุถอืหอกซดัหลายคนยนืลอ้มรอบ สว่นควาญชา้งถอืของา้วยาว 

ยนือยูข่า้งหนา้ ชา้งนัน้ไดรั้บการฝึกถงึขัน้อาเนญชะอยู ่จงึไมข่ยับเทา้หนา้ ไมข่ยับ 

เทา้หลัง ไมเ่ขยือ้นกายไปขา้งหนา้ ไมเ่ขยือ้นกายไปขา้งหลัง ไมโ่คลงหัว ไมก่ระดกิหู 

ไมเ่หวีย่งงา ไมแ่กวง่หาง ไมข่ยับงวง เป็นชา้งหลวงผูอ้ดทนตอ่การถกูหอกทิม่แทง 

ถกูดาบฟัน ถกูลกูศรเสยีบแทง และถกูเครือ่งประหารของศัตรอูืน่ อดทนตอ่เสยีง 

อกึกระทกึแหง่กลองศกึ มโหระทกึ สงัข ์และกลองเล็ก ก าจัดนสิยัดือ้รัน้ทกุอยา่ง 

และหมดพยศ จงึนับวา่ ‘เป็นชา้งสมควรแกพ่ระราชา อันพระราชาควรใชส้อย 

เป็นองคส์มบัตขิองพระราชา’ แมฉั้นใด 

  [๒๑๘] อัคคเิวสสนะ ตถาคต๑ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล อบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้

เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๒ ไปด ี

รูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๓ ตถาคตรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้ม 

ทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและ 

มนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ ม ี

ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ๔ ประกาศพรหมจรรย์๕ พรอ้มทัง้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๙ ในเลม่นี ้

๕ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน 

(คนผูเ้กดิภายหลัง) ในตระกลูใดตระกลูหนึง่ไดส้ดับธรรมนัน้แลว้ เกดิศรัทธาใน 

ตถาคต เมือ่มศีรัทธายอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็นทาง 

มาแหง่ธลุ ีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ การทีบ่คุคลผูอ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ี

เราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ 

  ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ยใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผม 

และหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ๑ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่นีแ้ล เขาชือ่วา่เป็นอรยิสาวก อยูใ่นทีแ่จง้ ความจรงิ เทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลายยังหว่งถิน่คอืกามคณุ ๕ อยู ่ตถาคตจงึแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปอกีวา่ 

‘มาเถดิ ภกิษุ เธอจงเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระและโคจร จงเป็นผูม้ปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยู ่

ในสกิขาบททัง้หลาย’ 

  อัคคเิวสสนะ เพราะอรยิสาวกเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์

เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร เป็นผูม้ปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

ศกึษาในสกิขาบททัง้หลายได ้ตถาคตจงึแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปอกีวา่ ‘มาเถดิ ภกิษุ 

เธอจงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย เห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื ฯลฯ 

  [๒๑๙] ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ นี ้อันเป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ เป็น 

เครือ่งทอนปัญญาใหถ้อยก าลังไดแ้ลว้ พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร 

มสีมัปชญัญะ มสีต ิพงึก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๙๐-๑๙๒/๖๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

พงึก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  อัคคเิวสสนะ ควาญชา้งฝังเสาตะลงุใหญล่งในแผน่ดนิ ลา่มคอชา้งป่าไวอ้ยา่ง 

มั่นคง เพือ่แกไ้ขปกตขิองสตัวป่์า แกไ้ขความสบัสนของสตัวป่์า และแกไ้ขความ 

กระวนกระวาย ความล าบากใจและความเรา่รอ้นใจของสตัวป่์า เพือ่ใหช้า้งป่านัน้ 

ยนิดใีนแดนบา้น ใหเ้พลดิเพลนิในปกตทิีม่นุษยต์อ้งการ แมฉั้นใด อรยิสาวกก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ชือ่วา่ผกูใจไวแ้ลว้กับสตปัิฏฐาน ๔ นี ้เพือ่แกไ้ขปกตทิีย่ังผกูพัน 

อยูก่ับเรอืน๑ แกไ้ขความสบัสนทีย่ังผกูพันอยูก่ับเรอืน แกไ้ขความกระวนกระวาย 

ความล าบากใจและความเรา่รอ้นใจทีผ่กูพันอยูก่ับเรอืน เพือ่บรรลญุายธรรม๒ เพือ่ 

ท าใหแ้จง้นพิพาน 

  [๒๒๐] ตถาคตจงึแนะน าเธอใหย้ิง่ข ึน้ไปอกีวา่ ‘มาเถดิภกิษุ เธอจงพจิารณา 

เห็นกายในกายอยูเ่ถดิ แตอ่ยา่ตรกึถงึวติกทีเ่กีย่วขอ้งกับกายเลย 

  จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเ่ถดิ ฯลฯ 

  จงพจิารณาเห็นจติในจติอยูเ่ถดิ ... 

  จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยูเ่ถดิ แตอ่ยา่ตรกึถงึวติกทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับธรรมเลย 

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุนัน้ยอ่มบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน 

มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิฯลฯ 

บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้ 

หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ 

ชาตบิา้ง ฯลฯ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปกตทิีย่งัผกูพนัอยูก่บัเรอืน ในทีน่ีห้มายถงึปกตทิีอ่าศัยกามคณุ ๕ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และ 

   โผฏฐัพพะ) (ม.อ.ุอ. ๓/๒๑๙/๑๔๔) 

๒ ญายธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรคมอีงค ์๘ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๑๙/๑๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  [๒๒๑] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และ 

ชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

ฯลฯ รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนี ้

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จาก 

กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุนัน้เป็นผูอ้ดทน คอื มชีาตขิองผูอ้ดกลัน้ตอ่ความหนาว ความรอ้น 

ความหวิ ความกระหาย ตอ่สมัผัสอันเกดิจากเหลอืบยงุ ลม แดด และสตัว ์

เลือ้ยคลานทัง้หลาย ตอ่ถอ้ยค าทีก่ลา่วรา้ย ถอ้ยค าทีใ่สร่า้ย ตอ่ทกุขเวทนากลา้ 

อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อันมใีนสรรีะทีเ่กดิขึน้แลว้ ตอ่ความไมส่ าราญ ตอ่ความ 

ไมช่อบใจ พอจะครา่ชวีติได ้ภกิษุนัน้ก าจัดราคะ โทสะ โมหะทัง้ปวงและก าจัด 

กเิลสเพยีงดังน ้าฝาดไดแ้ลว้ เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ 

ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก๑ 

  [๒๒๒] อคัคเิวสสนะ ถา้ชา้งหลวงแกท่ีค่วาญชา้งยังไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดห้ัด ลม้ 

ลง(ตาย) ยอ่มถงึการนับวา่ ‘ชา้งหลวงแกล่ม้อยา่งไมไ่ดฝึ้ก’ 

  ถา้ชา้งหลวงรุน่กลาง ฯลฯ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๗๑/๒๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๕. ทันตภมูสิตูร 

  ถา้ชา้งหลวงรุน่หนุ่มทีค่วาญชา้งยังไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดห้ัด ลม้ลง ยอ่มถงึการนับวา่ 

‘ชา้งหลวงหนุ่มลม้อยา่งไมไ่ดฝึ้ก’ แมฉั้นใด 

  ถา้ภกิษุปนูเถระยังไมส่ ิน้อาสวะมรณภาพลง ยอ่มถงึการนับวา่ ‘ภกิษุปนูเถระ 

มรณภาพลงอยา่งไมไ่ดฝึ้ก’ 

  ถา้ภกิษุปนูมัชฌมิะ ฯลฯ 

  ถา้ภกิษุปนูนวกะยังไมส่ ิน้อาสวะมรณภาพลง ยอ่มถงึการนับวา่ ‘ภกิษุ 

ปนูนวกะมรณภาพลงอยา่งไมไ่ดฝึ้ก’ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  อัคคเิวสสนะ ถา้ชา้งหลวงแกท่ีค่วาญชา้งฝึกดแีลว้ หัดดแีลว้ ลม้ลง ยอ่ม 

ถงึการนับวา่ ‘ชา้งหลวงแกล่ม้อยา่งฝึกแลว้’ 

  ถา้ชา้งหลวงรุน่กลาง ฯลฯ 

  ถา้ชา้งหลวงหนุ่มทีค่วาญชา้งฝึกดแีลว้ หัดดแีลว้ ลม้ลง ยอ่มถงึการนับวา่ 

‘ชา้งหลวงหนุ่มลม้อยา่งฝึกแลว้’ แมฉั้นใด 

  ถา้ภกิษุปนูเถระผูส้ ิน้อาสวะแลว้มรณภาพลง ยอ่มถงึการนับวา่ ‘ภกิษุปนูเถระ 

มรณภาพลงอยา่งฝึกแลว้’ 

  ถา้ภกิษุปนูมัชฌมิะ ฯลฯ 

  ถา้ภกิษุปนูนวกะผูเ้ป็นขณีาสพมรณภาพลง ยอ่มถงึการนับวา่ ‘ภกิษุ 

ปนูนวกะมรณภาพลงอยา่งฝึกแลว้’ ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ อจริวตะ สมณุทเทสมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ทนัตภมูสิตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

 

๖. ภมูชิสตูร 

วา่ดว้ยพระภมูชิะ 

  [๒๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระภมูชิะ๑ ครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังวงัของชยเสนราชกมุาร แลว้น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

ล าดับนัน้ ชยเสนราชกมุารเสด็จเขา้ไปหาทา่นพระภมูชิะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

  ชยเสนราชกมุารไดรั้บสัง่กับทา่นพระภมูชิะวา่ “ขา้แตท่า่นพระภมูชิะ มสีมณ- 

พราหมณ์พวกหนึง่ ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ถา้แมช้นทัง้หลายตัง้ความ 

หวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรล ุ

ผลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขา 

ก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได’้ 

  ในเรือ่งนี ้พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะมวีาทะอยา่งไร มทีฏิฐอิยา่งไร ตรัส 

สอนไวอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระภมูชิะถวายพระพรวา่ “พระราชกมุาร เรือ่งนี้อาตมภาพมไิดส้ดับรับ 

มาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคเลย แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพงึทรง 

พยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ถา้แมช้นทัง้หลายตัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไม ่

แยบคาย พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทา่นพระภมูชิะ นี ้เป็นพระเจา้ลงุของชยเสนราชกมุาร (ม.อ.ุอ. ๓/๒๒๓/๑๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไมแ่ยบคาย พวกเขาก็ไม่ 

สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไมแ่ยบคาย 

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

โดยไมแ่ยบคาย พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมช้นทัง้หลายตัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยแยบคาย พวก 

เขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยแยบคาย พวกเขาก็ 

สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยแยบคาย 

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

โดยแยบคาย พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได’้ 

  พระราชกมุาร เรือ่งนีอ้าตมภาพมไิดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาคเลย แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพงึทรงพยากรณ์อยา่งนี้” 

  ชยเสนราชกมุารตรัสวา่ “ถา้พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะมวีาทะอยา่งนี ้ม ี

ทฏิฐอิยา่งนี ้ตรัสสอนไวอ้ยา่งนี้ พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะ ชะรอยจะมคีวามรู ้

เหนอืสมณพราหมณ์ทัง้ปวงแน่แท”้ 

  ล าดับนัน้ ชยเสนราชกมุาร ทรงอังคาสทา่นพระภมูชิะดว้ยภัตตาหารใน 

ภาชนะอันเป็นสว่นของพระองคเ์องเลยทเีดยีว 

  [๒๒๔] ครัง้นัน้แล ทา่นพระภมูชิะกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่เชา้นี ้ขา้พระองคค์รอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังวงัของชยเสนราชกมุาร แลว้น่ังบนอาสนะที ่

ปลูาดไวแ้ลว้ ล าดับนัน้ ชยเสนราชกมุารเสด็จเขา้มาหาขา้พระองค ์แลว้ไดต้รัส 

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ ที ่

สมควร ไดรั้บสัง่กับขา้พระองคว์า่ ‘ขา้แตท่า่นพระภมูชิะ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ 

มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ถา้แมช้นทัง้หลายตัง้ความหวงัแลว้ ประพฤต ิ

พรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรล ุ

ผลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ 

ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ในเรือ่งนี ้พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะมวีาทะอยา่งไร มทีฏิฐอิยา่งไร ตรัส 

สอนไวอ้ยา่งไร’ 

  เมือ่ชยเสนราชกมุารรับสัง่อยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดถ้วายพระพรวา่ ‘พระ 

ราชกมุาร เรือ่งนี ้อาตมภาพมไิดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคเลย 

แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพงึทรงพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ถา้แมช้นทัง้หลายตัง้ 

ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไมแ่ยบคาย พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไมแ่ยบคาย พวกเขาก็ไม่ 

สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยไมแ่ยบคาย 

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

โดยไมแ่ยบคาย พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยแยบคาย พวกเขาก็ 

สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

โดยแยบคาย พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได’้ 

  เรือ่งนี ้อาตมภาพมไิดส้ดบัรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคเลย แต ่

เป็นไปไดท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพงึทรงพยากรณ์อยา่งนี้’ 

  ชยเสนราชกมุารรับสัง่วา่ ‘ถา้พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะผูม้วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนี ้ตรัสสอนไวอ้ยา่งนี ้พระศาสดาของทา่นพระภมูชิะ ชะรอยจะม ี

ความรูเ้หนอืสมณพราหมณ์ทัง้ปวงแน่แท’้ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนีแ้ลว้ เมือ่ 

พยากรณ์อยา่งนี ้ชือ่วา่พูดตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผู ้

มพีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูอยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ า 

กลา่วเชน่นัน้ และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมา จะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภมูชิะ ชา่งเถดิ เธอถกูถามอยา่งนัน้แลว้ เมือ่ 

พยากรณ์อยา่งนัน้ ชือ่วา่พดูตรงตามทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ 

ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูอยา่งสมเหตสุมผล ไมม่เีลยทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมา จะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้แตส่มณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่เป็น 

มจิฉาทฏิฐ(ิมคีวามเห็นผดิ) เป็นมจิฉาสงักัปปะ(มคีวามด ารผิดิ) เป็นมจิฉาวาจา(ม ี

การเจรจาผดิ) เป็นมจิฉากัมมันตะ(มกีารงานผดิ) เป็นมจิฉาอาชวีะ(มกีารเลีย้งชพี 

ผดิ) เป็นมจิฉาวายามะ(มคีวามเพยีรผดิ) เป็นมจิฉาสต(ิมคีวามระลกึผดิ) เป็น 

มจิฉาสมาธ(ิมคีวามตัง้ใจผดิ) 

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลุ 

ผลได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ 

ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย พวกเขาจงึไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  [๒๒๕] ภมูชิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการน ้ามัน แสวงหาน ้ามัน เทีย่ว 

เสาะหาน ้ามัน เกลีย่ทรายลงในรางแลว้ เอาน ้าพรมไป คัน้ไป 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้เกลีย่ทรายลงในราง เอาน ้าพรมไป คัน้ไป 

เขาก็ไมส่ามารถไดน้ ้ามัน 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้เกลีย่ทรายลงไปในราง เอาน ้าพรมไป คัน้ไป เขา 

ก็ไมส่ามารถไดน้ ้ามัน 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้เกลีย่ทรายลงในราง เอาน ้า 

พรมไป คัน้ไป เขาก็ไมส่ามารถไดน้ ้ามัน 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เกลีย่ทรายลงในราง 

เอาน ้าพรมไป คัน้ไป เขาก็ไมส่ามารถไดน้ ้ามัน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย เขาจงึไมส่ามารถไดน้ ้ามัน แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

เป็นมจิฉาสงักัปปะ เป็นมจิฉาวาจา เป็นมจิฉากัมมันตะ เป็นมจิฉาอาชวีะ เป็น 

มจิฉาวายามะ เป็นมจิฉาสต ิเป็นมจิฉาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลุ 

ผลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ 

ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย พวกเขาจงึไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการนมสด แสวงหานมสด เทีย่วเสาะหานมสด 

แตร่ดี(นมสด) จากเขาโคแมล่กูออ่น 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้รดีเอาจากเขาโคแมล่กูออ่น เขาก็ไมส่ามารถได ้

นมสด 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้รดีเอาจากเขาโคแมล่กูออ่น เขาก็ไมส่ามารถได ้

นมสด 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงั ฯลฯ 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้รดีเอาจากเขาของโคแม ่

ลกูออ่น เขาก็ไมส่ามารถไดน้มสด 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย เขาจงึไมส่ามารถไดน้มสด แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นมจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ 

เป็นมจิฉาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวังแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรล ุ

ผลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขา 

ก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย พวกเขาจงึไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  [๒๒๖] ภมูชิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการเนยขน้ แสวงหาเนยขน้ เทีย่ว 

เสาะหาเนยขน้ เทน ้าลงในอา่งแลว้ กวนดว้ยเครือ่งกวน 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังเทน ้าลงไปในอา่งแลว้กวนดว้ยเครือ่งกวน เขาก็ไม่ 

สามารถไดเ้นยขน้ 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เทน ้าลงในอา่งแลว้กวน 

ดว้ยเครือ่งกวน เขาก็ไมส่ามารถไดเ้นยขน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย เขาจงึไมส่ามารถไดเ้นยขน้ แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นมจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ 

เป็นมจิฉาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย พวกเขาจงึไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการไฟ แสวงหาไฟ เทีย่วเสาะหาไฟ จงึเอาไมส้ดที ่

มยีางมาท าไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟ 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้จงึเอาไมส้ดทีม่ยีางมาท าไมส้ไีฟ แลว้สใีห ้

เป็นไฟ เขาก็ไมส่ามารถไดไ้ฟ 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เอาไมส้ดทีม่ยีางมาท าไม ้

สไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟ เขาก็ไมส่ามารถไดไ้ฟ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย เขาจงึไมส่ามารถไดไ้ฟ แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นมจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ 

เป็นมจิฉาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันไมแ่ยบคาย พวกเขาจงึไมส่ามารถบรรลผุลได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ภมูชิะ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่เป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็น 

สมัมาสงักัปปะ เป็นสมัมาวาจา เป็นสมัมากัมมันตะ เป็นสมัมาอาชวีะ เป็น 

สมัมาวายามะ เป็นสมัมาสต ิเป็นสมัมาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์พวกเขา 

ก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย พวกเขาจงึสามารถบรรลผุลได ้

  [๒๒๗] ภมูชิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการน ้ามัน แสวงหาน ้ามัน เทีย่ว 

เสาะหาน ้ามัน เกลีย่แป้งงาลงในรางแลว้ เอาน ้าพรมไป คัน้ไป 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้เกลีย่แป้งงาลงในราง เอาน ้าพรมไป คัน้ไป 

เขาก็สามารถไดน้ ้ามันงา 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เกลีย่แป้งงาลงในราง 

เอาน ้าพรมไป คัน้ไป เขาก็สามารถไดน้ ้ามันงา 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย เขาจงึสามารถไดน้ ้ามันงา แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

เป็นสมัมาสมาธ ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย พวกเขาจงึสามารถบรรลผุลได ้

  เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการนมสด แสวงหานมสด เทีย่วเสาะหานมสด จงึ 

รดี(นมสด) จากเตา้นมของโคแมล่กูออ่น 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้รดีเอาจากเตา้นมโคแมล่กูออ่น เขาก็สามารถได ้

นมสด 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้พงึรดีจากเตา้นมโคแม ่

ลกูออ่น เขาก็สามารถไดน้มสด 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย เขาจงึสามารถไดน้มสด แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

เป็นสมัมาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้พงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย พวกเขาจงึสามารถบรรลผุลได ้

  [๒๒๘] ภมูชิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการเนยขน้ แสวงหาเนยขน้ เทีย่ว 

เสาะหาเนยขน้ เทนมสม้ลงในอา่งแลว้กวนดว้ยเครือ่งกวน 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้เทนมสม้ลงในอา่งพงึกวนดว้ยเครือ่งกวน เขา 

ก็สามารถไดน้มขน้ 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เทนมสม้ลงในอา่งแลว้ 

กวนดว้ยเครือ่งกวน เขาก็สามารถไดน้มขน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย เขาจงึสามารถไดน้มขน้ แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

ฯลฯ เป็นสมัมาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย พวกเขาจงึสามารถบรรลผุลได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๖. ภมูชิสตูร 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการไฟ แสวงหาไฟ เทีย่วเสาะหาไฟ จงึเอาไมแ้หง้ 

มาท าไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟ 

  ถา้แมบ้รุษุนัน้ตัง้ความหวังแลว้ เอาไมแ้หง้มาท าไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟ 

เขาก็สามารถไดไ้ฟ 

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้เอาไมแ้หง้มาท าไมส้ไีฟ 

แลว้สใีหเ้ป็นไฟ เขาก็สามารถไดไ้ฟ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย เขาจงึสามารถไดไ้ฟ แมฉั้นใด 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

ฯลฯ เป็นสมัมาสมาธ ิ

  ถา้แมส้มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ตัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมทั้ง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงัแลว้ ... 

  ถา้แมต้ัง้ความหวงัก็มใิช ่ไมต่ัง้ความหวงัก็มใิช ่แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์

พวกเขาก็สามารถบรรลผุลได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอบุายอันแยบคาย พวกเขาจงึสามารถบรรลผุลได ้

  ภมูชิะ ถา้เธอพงึอธบิายอปุมา ๔ ขอ้นี ้ใหแ้จม่แจง้แกช่ยเสนราชกมุารได ้

ชยเสนราชกมุารจะพงึเลือ่มใสเธออยา่งน่าอัศจรรย ์และชยเสนราชกมุารผูเ้ลือ่มใส 

แลว้ จะพงึท าอาการของบคุคลผูเ้ลือ่มใสแกเ่ธอ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  ทา่นพระภมูชิะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เฉพาะขา้พระองคจั์ก 

อธบิายอปุมา ๔ ขอ้นีอ้ันน่าอัศจรรย ์ทีข่า้พระองคย์ังไมเ่คยไดส้ดับมากอ่น ให ้

แจม่แจง้แกช่ยเสนราชกมุาร เหมอืนพระผูม้พีระภาคไดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระภมูชิะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ภมูชิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนรุทุธสูตร 

วา่ดว้ยพระอนรุทุธะ 

  [๒๒๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ เรยีกชาย 

คนหนึง่มาสัง่วา่ 

  “มาเถดิ พอ่มหาจ าเรญิ เธอจงเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู ่กราบเทา้ 

ทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเราแลว้กราบเรยีนอยา่งนีว้า่ ‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ 

ชา่งไมปั้ญจกังคะกราบเทา้ทา่นพระอนุรทุธะดว้ยเศยีรเกลา้’ และจงกราบเรยีนอยา่ง 

นีว้า่ ‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ขอทา่นพระอนุรทุธะโปรดนับตนเองเป็นรปูที ่๔ นมินต ์

รับภัตตาหารของชา่งไมปั้ญจกังคะในวนัพรุง่นี ้และขอพระคณุเจา้โปรดมาแตเ่ชา้ ๆ 

เพราะชา่งไมปั้ญจกังคะมกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าทางราชการมาก” 

  ชายคนนัน้รับค าแลว้จงึเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู ่กราบแลว้ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบเรยีนทา่นพระอนุรทุธะวา่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ชา่งไม ้

ปัญจกังคะกราบเทา้พระคณุทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบเรยีนอยา่งนี้วา่ 

‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ขอทา่นพระอนุรทุธะโปรดนับตนเองเป็นรปูที ่๔ นมินตรั์บ 

ภัตตาหารของชา่งไมปั้ญจกังคะในวนัพรุง่นี ้และขอพระคณุเจา้โปรดไปแตเ่ชา้ ๆ 

เพราะชา่งไมปั้ญจกังคะมกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าทางราชการมาก” 

  ทา่นพระอนุรทุธะรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  [๒๓๐] ครัน้เวลาเชา้ เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป ทา่นพระอนุรทุธะ ครองผา้ 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องชา่งไมปั้ญจกังคะ แลว้น่ังบน 

อาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ล าดับนัน้ ชา่งไมปั้ญจกังคะถวายของเคีย้วของฉันอันประณีต 

แกท่า่นพระอนุรทุธะจนอิม่หน าส าราญดว้ยตนเอง พอเห็นทา่นพระอนุรทุธะฉันเสร็จ 

ละมอืออกจากบาตรแลว้ จงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอนุรทุธะวา่ 

  “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายเขา้มาหากระผมในทีน่ีแ้ลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘คหบด ีทา่นจงเจรญิเจโตวมิตุตอิันหาประมาณมไิดเ้ถดิ’ พระเถระบางรปูกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘คหบด ีทา่นจงเจรญิเจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะเถดิ’ 

  พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ธรรม ๒ ประการนี ้คอื 

   ๑. เจโตวมิตุติ๑อันหาประมาณมไิด ้

   ๒. เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหคัคตะ๒ 

  มอีรรถตา่งกันและมพียัญชนะตา่งกัน(อยา่งไร) หรอืวา่มอีรรถเป็นอันเดยีวกัน๓ 

ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

  “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นน่ันแหละ จงท าความเขา้ใจในเรือ่งนีใ้หแ้จม่แจง้ 

ทา่นจะไดป้ฏบิัตไิมผ่ดิจากเรือ่งนี้” 

  “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ กระผมมคีวามเขา้ใจอยา่งนี้วา่ ‘ธรรมเหลา่นี ้คอื 

   ๑. เจโตวมิตุตอิันหาประมาณมไิด ้

   ๒. เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหคัคตะ 

  มอีรรถเป็นอันเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๒ (โคปกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๙๒ ในเลม่นี ้

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๖ (อาเนญชสตูร) หนา้ ๗๓ ในเลม่นี้ 

๓ มอีรรถเป็นอนัเดยีวกนั หมายถงึฌานทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ เป็นเจโตวมิตุต ิทีห่าประมาณ 

   มไิดห้รอืเจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ เพราะมจีติเป็นเอกัคคตา(มอีารมณ์เป็นหนึง่)เหมอืนกัน (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๒๓๐/๑๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  “คหบด ีธรรม ๒ ประการนี ้คอื 

   ๑. เจโตวมิตุตอิันหาประมาณมไิด ้

   ๒. เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหคัคตะ 

  มอีรรถตา่งกันและมพียัญชนะตา่งกัน ทา่นพงึทราบความตา่งกันนัน้ โดย 

วธิทีีธ่รรมเหลา่นี ้มอีรรถตา่งกันและมพียัญชนะตา่งกันโดยเหตผุลตอ่ไปนี้ 

  เจโตวมิตุตอินัหาประมาณมไิด ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่... ทศิที ่๒ 

... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอด 

โลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... ม ี

อเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ อยู ่... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  คหบด ีนีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตอิันหาประมาณมไิด ้

  [๒๓๑] เจโตวมิตุตทิ ีเ่ป็นมหคัคตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๑ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๒ หรอื ๓ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดอาณาจักร ๑ แหง่วา่ ‘เป็น 

แดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดอาณาจักร ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้นอ้มจติแผไ่ปตลอดปฐพซีึง่มมีหาสมทุรเป็นขอบเขต 

๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหัคคตะ 

  คหบด ีโดยเหตผุลนี ้ทา่นก็จะทราบความตา่งกันนัน้ โดยวธิทีีธ่รรมเหลา่นี ้

มอีรรถตา่งกันและมพียัญชนะตา่งกัน 

  [๒๓๒] คหบด ีการเขา้ถงึภพนีม้ ี๔ ประการ 

  การเขา้ถงึภพ ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. นอ้มจติแผก่สณิมแีสงสวา่งเล็กนอ้ยเป็นอารมณ์อยู ่หลังจากตายแลว้ 

       จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้ปรติตาภา 

   ๒. นอ้มจติแผก่สณิมแีสงสวา่งหาประมาณมไิดเ้ป็นอารมณ์อยู ่หลัง 

       จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้อัปปมาณาภา 

   ๓. นอ้มจติแผก่สณิมแีสงสวา่งเศรา้หมองเป็นอารมณ์อยู ่หลังจาก 

       ตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้สงักลิฏิฐาภา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

   ๔. นอ้มจติแผก่สณิมแีสงสวา่งบรสิทุธิเ์ป็นอารมณ์อยู ่หลังจากตาย 

       แลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพชัน้ปรสิทุธาภา 

  การเขา้ถงึภพ ๔ ประการนีแ้ล 

  มสีมัยทีพ่วกเทพประชมุรว่มกัน เทพเหลา่นัน้ยอ่มปรากฏมสีกีายตา่งกัน แต ่

มรัีศมไีมต่า่งกัน เปรยีบเหมอืนบรุษุตามประทปีน ้ามันหลายดวง เขา้ไปยังเรอืน 

หลังหนึง่ ประทปีน ้ามันเหลา่นัน้ปรากฏมเีปลวตา่งกัน แตม่แีสงสวา่งไมต่า่งกัน 

แมฉั้นใด สมัยทีพ่วกเทพประชมุรว่มกัน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เทพเหลา่นัน้ยอ่ม 

ปรากฏมสีกีายตา่งกัน แตม่รัีศมไีมต่า่งกัน 

  มสีมัยทีพ่วกเทพแยกกันประชมุ เทพเหลา่นัน้ยอ่มปรากฏมสีกีายตา่งกันและ 

มรัีศมตีา่งกัน เปรยีบเหมอืนบรุษุน าประทบีน ้ามันหลายดวงออกจากเรอืนหลังนัน้ 

ประทปีน ้ามันเหลา่นัน้ปรากฏมเีปลวตา่งกันและมแีสงสวา่งตา่งกัน แมฉั้นใด สมัย 

ทีพ่วกเทพแยกกันประชมุ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เทพเหลา่นัน้ยอ่มปรากฏมสีกีาย 

ตา่งกัน และมรัีศมตีา่งกัน 

  คหบด ีเทพเหลา่นัน้ไมม่คีวามด ารอิยา่งนีเ้ลยวา่ ‘สิง่นีข้องเราทัง้หลายเทีย่ง 

ยั่งยนื หรอืแน่นอน’ แตเ่ทพเหลา่นัน้ยอ่มอภริมยใ์นทีท่ีต่นอาศัยอยูเ่ทา่นัน้ 

เปรยีบเหมอืนแมลงวนัทีต่ดิไปกับหาบหรอืตะกรา้ ยอ่มไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘หาบหรอืตะกรา้นีข้องเราเทีย่ง ยั่งยนื หรอืแน่นอน’ แตว่า่แมลงวนัเหลา่นัน้ยอ่ม 

อภริมยใ์นทีท่ีต่นอาศัยอยูเ่ทา่นัน้ แมฉั้นใด เทพเหลา่นัน้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไม ่

มคีวามคดิอยา่งนีเ้ลยวา่ ‘สิง่นีข้องเราทัง้หลายเทีย่ง ยั่งยนื หรอืแน่นอน’ แตเ่ทพ 

เหลา่นัน้ยอ่มอภริมยใ์นทีท่ีต่นอาศัยอยูเ่ทา่นัน้” 

  [๒๓๓] เมือ่ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสภยิกัจจานะ ได ้

กลา่วกับทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ดลีะ ทา่นอนุรทุธะผูเ้จรญิ แตก่ระผมมเีรือ่งจะขอ 

ถามใหย้ิง่ข ึน้ไปในเรือ่งนี้วา่ ‘เทพผูม้รัีศมทัีง้หมดนัน้มรัีศมเีล็กนอ้ย หรอืวา่บรรดา 

เทพเหลา่นัน้มเีทพบางพวกมรัีศมหีาประมาณมไิด”้ 

  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่ววา่ “ทา่นกัจจานะ โดยองคแ์หง่การเกดิ บรรดาเทพ 

เหลา่นี ้เทพบางพวกมรัีศมเีล็กนอ้ย แตเ่ทพบางพวกมรัีศมหีาประมาณมไิด”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  “ทา่นอนุรทุธะผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้รรดาเทพผูเ้กดิใน 

หมูเ่ทพเดยีวกันเหลา่นัน้ เทพบางพวกมรัีศมเีล็กนอ้ย แตเ่ทพบางพวกมรัีศม ี

หาประมาณมไิด”้ 

  “ทา่นกัจจานะ ถา้เชน่นัน้ กระผมจะยอ้นถามทา่นในเรือ่งนี ้ทา่นพงึตอบ 

ปัญหานัน้ตามทีท่า่นพอใจ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ 

อยู ่กับภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาอยา่งไหน เป็น 

มหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่กัน” 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษุรปูทีน่อ้มจติ 

แผไ่ปสูโ่คนตน้ไม ้๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็นมหัคคต 

จติตภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่กับภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาอยา่งไหน เป็น 

มหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่กัน” 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษุรปูทีน่อ้มจติ 

แผไ่ปตลอดเขตบา้น ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็นมหัคคตจติต 

ภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

กับภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่

บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาอยา่งไหน เป็นมหัคคตจติต 

ภาวนายิง่กวา่กัน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษรปูทีน่อ้มจติ 

แผไ่ปตลอดเขตบา้น ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็นมหัคคต 

จติตภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดเขตบา้น ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่กับภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดมหาอาณาจักร ๑ แหง่วา่ ‘เป็น 

แดนมหัคคตะ’ อยู ่บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาอยา่งไหน 

เป็นมหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่กัน” 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษรปูทีน่อ้มจติ 

แผไ่ปตลอดมหาอาณาจักร ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็นมหัคคตจติต 

ภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดมหาอาณาจักร ๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดน 

มหัคคตะ’ อยู ่กับภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดมหาอาณาจักร ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาอยา่งไหน 

เป็นมหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่กัน” 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผ ่

ไปตลอดมหาอาณาจักร ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็น 

มหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดมหาอาณาจักร ๒ หรอื ๓ แหง่วา่ 

‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยู ่กบัภกิษุรปูทีน่อ้มจติแผไ่ปตลอดมหาปฐพมีมีหาสมทุร 

เป็นขอบเขตอยู ่บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี้ จติตภาวนาอยา่งไหน 

เป็นมหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่กัน” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๗. อนุรทุธสตูร 

  “บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูนี ้จติตภาวนาของภกิษุรปูทีน่อ้มจติ 

แผไ่ปตลอดมหาปฐพมีมีหาสมทุรเป็นขอบเขตวา่ ‘เป็นแดนมหัคคตะ’ อยูน่ี ้เป็น 

มหัคคตจติตภาวนายิง่กวา่ ขอรับ” 

  “ทา่นกัจจานะ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้รรดาเทพผูเ้กดิในหมูเ่ทพเดยีวกัน 

เหลา่นัน้ บางพวกมรัีศมเีล็กนอ้ย แตบ่างพวกมรัีศมหีาประมาณมไิด”้ 

  [๒๓๔] “ดลีะ ทา่นอนุรทุธะผูเ้จรญิ แตก่ระผมมเีรือ่งจะขอสอบถามใหย้ิง่ข ึน้ 

ไปในเรือ่งนีว้า่ ‘เทพผูม้รัีศมทัีง้หมดนัน้มรัีศมเีศรา้หมอง หรอืวา่บรรดาเทพ 

เหลา่นัน้มเีทพบางพวกมรัีศมบีรสิทุธิ”์ 

  “ทา่นกัจจานะ โดยองคแ์หง่การเกดินัน้ บรรดาเทพเหลา่นี ้เทพบางพวกม ี

รัศมเีศรา้หมอง แตเ่ทพบางพวกมรัีศมบีรสิทุธิ”์ 

  “ทา่นอนุรทุธะผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้รรดาเทพผูเ้กดิ 

ในหมูเ่ทพเดยีวกันเหลา่นัน้ เทพบางพวกมรัีศมเีศรา้หมอง แตเ่ทพบางพวกมรัีศม ี

บรสิทุธิ”์ 

  “ทา่นกัจจานะ ถา้เชน่นัน้ กระผมจักท าการเปรยีบเทยีบแกท่า่น แมเ้พราะ 

การเปรยีบเทยีบ วญิญชูนบางพวกในโลกนี ้จงึรูท่ั้วถงึอรรถแหง่ภาษิตได ้

  เปรยีบเหมอืน เมือ่ประทปีน ้ามันอันบคุคลจดุไฟอยู ่แมน้ ้ามันก็ไมบ่รสิทุธิ ์

แมไ้สก็้ไมบ่รสิทุธิ ์เพราะน ้ามันและไสไ้มบ่รสิทุธิ ์ประทปีน ้ามันนัน้จงึตดิไฟอยา่ง 

รบิหรี ่แมฉั้นใด ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้มจติ 

แผก่สณิมแีสงสวา่งเศรา้หมองเป็นอารมณ์อยู ่ไมร่ะงับความชัว่หยาบทางกายใหด้ ี

ไมถ่อนถนีมทิธะใหด้ ีไมก่ าจัดอทุธจัจกกุกจุจะใหด้ ีเพราะไมร่ะงับความชัว่หยาบ 

ทางกายใหด้ ีไมถ่อนถนีมทิธะใหด้ ีไมก่ าจัดอทุธจัจกกุกจุจะใหด้ ีภกิษุนัน้จงึ 

รุง่เรอืงอยา่งรบิหรี ่หลังจากมรณภาพแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับหมูเ่ทพ 

ผูม้รัีศมเีศรา้หมอง 

  เปรยีบเหมอืน เมือ่ประทบีน ้ามันอันบคุคลจดุไฟอยู ่แมน้ ้ามันก็บรสิทุธิ ์

แมไ้สก็้บรสิทุธิ ์เพราะน ้ามันและไสบ้รสิทุธิ ์ประทปีน ้ามันนัน้จงึตดิไฟอยา่งไมร่บิหรี ่

แมฉั้นใด ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้มจติแผ่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

กสณิมแีสงสวา่งบรสิทุธิเ์ป็นอารมณ์อยู ่ระงับความชัว่หยาบทางกายใหด้ ีถอน 

ถนีมทิธะใหด้ ีก าจัดอทุธัจจกกุกจุจะใหด้ ีเพราะระงับความชัว่หยาบทางกาย 

ใหด้ ีถอนถนีมทิธะใหด้ ีและก าจัดอทุธจัจกกุกจุจะใหด้ ีภกิษุนัน้จงึรุง่เรอืงอยา่งไม่ 

รบิหรี ่หลังจากมรณภาพแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพผูม้รัีศมบีรสิทุธิ ์

  ทา่นกัจจานะ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้รรดาเทพผูเ้กดิในหมู่เทพเดยีวกัน 

เหลา่นัน้ เทพบางพวกมรัีศมเีศรา้หมอง แตเ่ทพบางพวกมรัีศมบีรสิทุธิ”์ 

  [๒๓๕] เมือ่ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสภยิกัจจานะได ้

กลา่วกับทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ดลีะ ทา่นอนุรทุธะผูเ้จรญิ ทา่นอนุรทุธะมไิดก้ลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘เราไดส้ดับมาแลว้อยา่งนี’้ หรอืวา่ ‘ควรจะเป็นอยา่งนี’้ แตท่า่น 

อนุรทุธะกลา่ววา่ ‘เทพเหลา่นัน้เป็นอยา่งนัน้บา้ง เทพเหลา่นัน้เป็นอยา่งนีบ้า้ง 

ทา่นผูเ้จรญิ กระผมนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอนุรทุธะตอ้งเคยอยูร่ว่ม 

เคยเจรจา และเคยรว่มสนทนากับเทพเหลา่นัน้มาเป็นแน่” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นกลา่ววาจานีเ้ป็นทีน่่าเชือ่ถอืจรงิ ๆ แตก่ระผมจักตอบ 

ทา่นบา้ง ทา่นกัจจานะ กระผมเคยอยูร่ว่ม เคยเจรจา และเคยรว่มสนทนากับ 

เทพเหลา่นัน้มานานแลว้” 

  เมือ่ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสภยิกัจจานะไดก้ลา่วกับ 

ชา่งไมปั้ญจกังคะวา่ “คหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีท่า่นละเหตแุหง่ 

ความสงสยันัน้เสยีได ้เราทัง้สองจงึไดฟั้งธรรมบรรยายนี”้ ดังนีแ้ล 

อนรุทุธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อปุกักเิลสสตูร 

วา่ดว้ยอปุกเิลส 

  [๒๓๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

สมัยนัน้แล ภกิษุทัง้หลายในกรงุโกสมัพ ีเกดิความบาดหมาง เกดิการทะเลาะววิาท 

ถงึกับใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ภกิษุทัง้หลายในกรงุโกสมัพ ีเกดิความบาดหมาง เกดิการ 

ทะเลาะเกดิการววิาท ถงึกับใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ขอประทานวโรกาส ขอ 

พระผูม้พีระภาคโปรดอนุเคราะหเ์สด็จไปหาภกิษุเหลา่นัน้เถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับอาราธนาโดยดษุณีภาพ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดต้รัส 

กับภกิษุเหลา่นัน้วา่ “อยา่เลย ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่บาดหมาง อยา่ 

ทะเลาะ อยา่ขดัแยง้ อยา่ววิาทกันเลย” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นธรรมสาม ี(เจา้ของธรรม) 

โปรดรอกอ่น ขอพระผูม้พีระภาคทรงขวนขวายนอ้ย ประกอบตามสขุวหิารธรรมใน 

ปัจจบุันอยูเ่ถดิ ขา้พระองคทั์ง้หลายจะปรากฏเพราะความบาดหมาง การทะเลาะ 

การขดัแยง้ และการววิาทน่ันเอง พระพทุธเจา้ขา้” 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ไดต้รัสกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ “อยา่เลย ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลาย อยา่บาดหมาง อยา่ทะเลาะ อยา่ขดัแยง้ อยา่ววิาทกันเลย” 

  ภกิษุรปูนัน้ไดก้ราบทลูอกีเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

พระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นธรรมสาม ีโปรดรอกอ่น ขอพระผูม้พีระภาคทรง 

ขวนขวายนอ้ย ประกอบตามสขุวหิารธรรมในปัจจบุันอยูเ่ถดิ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

จะปรากฏเพราะความบาดหมาง การทะเลาะ การขดัแยง้ และการววิาท 

น่ันเอง พระพทุธเจา้ขา้” 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ไดต้รัสกับภกิษุเหลา่นัน้วา่ “อยา่เลย ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลาย อยา่บาดหมาง อยา่ทะเลาะ อยา่ขดัแยง้ อยา่ววิาทกันเลย” 

  ภกิษุรปูนัน้ก็ไดก้ราบทลูอกีเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผู ้

มพีระภาคผูท้รงเป็นธรรมสาม ีโปรดรอกอ่น ขอพระพระผูม้พีระภาคทรงขวนขวาย 

นอ้ย ประกอบตามสขุวหิารธรรมในปัจจบุันอยูเ่ถดิ ขา้พระองคทั์ง้หลายจะ 

ปรากฏเพราะความบาดหมาง การทะเลาะ การขดัแยง้ และการววิาทนัน้เอง 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จ 

เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุโกสมัพ ีทรงเทีย่วบณิฑบาตในกรงุโกสมัพแีลว้ เสด็จกลับ 

จากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรงเก็บง าเสนาสนะ ถอื 

บาตรและจวีรประทับยนือยูน่ั่นแล ไดต้รัสพระคาถาเหลา่นีว้า่ 

  [๒๓๗]  “ภกิษุทัง้หลายตา่งสง่เสยีงดังพรอ้มกัน 

   ทีจ่ะรูส้กึวา่ตนเป็นพาลนัน้ ไมม่เีลยสกัรปูเดยีว 

   ยิง่เมือ่สงฆแ์ตกกัน ก็ไมไ่ดค้ านงึถงึเรือ่งอืน่ 

   เธอทัง้หลายขาดสต ิแสดงตนวา่เป็นบัณฑติ 

   เทา้คารมพดูไดต้ามทีต่นปรารถนา 

   จะยืน่ปากพดูก็ไมรู่ส้กึถงึการทะเลาะ 

    ชนเหลา่ใดเขา้ไปผกูเวรวา่ 

   ‘คนนีไ้ดด้า่เรา ไดฆ้า่เรา 

   ไดช้นะเรา และไดล้ักสิง่ของของเราไป’ 

   เวรของชนเหลา่นัน้ยอ่มไมส่งบระงับ 

    สว่นชนเหลา่ใดไมเ่ขา้ไปผกูเวรวา่ 

   ‘คนนีไ้ดด้า่เรา ไดฆ้า่เรา 

   ไดช้นะเรา และไดล้ักสิง่ของของเราไป’ 

   เวรของชนเหลา่นัน้ยอ่มสงบระงับ 

    เพราะวา่ในกาลไหน ๆ เวรทัง้หลายในโลกนี ้

   ยอ่มไมส่งบระงับดว้ยเวร๑ 

   แตเ่วรทัง้หลายยอ่มสงบระงับดว้ยการไมจ่องเวร๒ 

   นีเ้ป็นธรรมเกา่๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวร นอกจากจะไมส่งบระงับแลว้ ยังกลับเพิม่พนูเวรตอ่กันใหม้ากขึน้ เปรยีบเหมอืนการใชน้ ้าสกปรก 

   ช าระลา้งสิง่สกปรก ก็ยิง่เพิม่พนูความสกปรกมากขึน้ฉะนัน้ (ข.ุธ.อ. ๑/๔๕) 

๒ การไมจ่องเวร หมายถงึธรรมคอืขันต ิเมตตา โยนโิสมนสกิาร(การพจิารณาโดยแยบคาย) และ 

   ปัจจเวกขณะ (การพจิารณา) (ข.ุธ.อ. ๑/๔๕) 

๓ เป็นธรรมเกา่ หมายถงึเป็นทางปฏบัิตเิพือ่สงบระงับเวรทีป่ระพฤตสิบื ๆ กันมาของพระพทุธเจา้ พระ 

   ปัจเจกพทุธเจา้ และพระขณีาสพ (ข.ุธ.อ. ๑/๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

    ชนเหลา่อืน่๑ไมรู่ช้ดัวา่ 

   ‘พวกเราก าลังยอ่ยยับอยู ่ณ ทีน่ี้’ 

   สว่นชนเหลา่ใด๒ในหมูนั่น้ 

   รูช้ดัความมุง่รา้ยกันยอ่มระงับ 

   เพราะการปฏบิัตขิองชนเหลา่นัน้ 

   ชนทัง้หลายบั่นกระดกูฆา่กัน ลักทรัพยค์อืโคและมา้ 

   ชว่งชงิแวน่แควน้กัน ก็ยังกลับมาคบหากันไดอ้กี 

   ไฉนเธอทัง้หลายจงึคบหากันไมไ่ดเ้ลา่ 

    ถา้บคุคลพงึไดส้หายผูม้ปัีญญารักษาตนเทีย่วไปดว้ยกันได ้

   เป็นสาธวุหิารี๓ เป็นนักปราชญ ์

   ครอบง าอันตรายทัง้ปวงไดแ้ลว้ 

   พงึมใีจแชม่ชืน่ มสีต ิเทีย่วไปกับสหายนัน้เถดิ 

    ถา้บคุคลไมพ่งึไดส้หายผูม้ปัีญญารักษาตน 

   เทีย่วไปดว้ยกันได ้เป็นสาธวุหิาร ีเป็นนักปราชญ ์

   ก็พงึประพฤตอิยูผู่เ้ดยีวเถดิ 

   เหมอืนพระราชาทรงละทิง้แควน้ทีท่รงชนะแลว้ 

   ทรงประพฤตอิยูผู่เ้ดยีว 

   และเหมอืนชา้งมาตังคะละทิง้โขลงอยูต่ัวเดยีวในป่า ฉะนัน้ 

    การเทีย่วไปของบคุคลผูเ้ดยีวเป็นความประเสรฐิ 

   เพราะคณุเครือ่งความเป็นสหาย๔ไมม่ใีนคนพาล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชนเหลา่อืน่ หมายถงึคนทีส่รา้งความแตกแยกในหมูนั่น้ ซึง่ไมใ่ชบั่ณฑติ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๓๗/๑๔๙, ข.ุธ.อ. 

   ๑/๕๘) 

๒ ชนเหลา่ใด หมายถงึบัณฑติ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๓๗/๑๔๙, ข.ุธ.อ. ๑/๕๘) และดเูทยีบ ข.ุธ.(แปล) 

   ๒๕/๖/๒๕ 

๓ สาธุวหิาร ีหมายถงึผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยพรหมวหิารธรรม ๔ รูปฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และสัญญา- 

   เวทยตินโิรธ ๑ (ข.ุจู.(แปล) ๓๐/๑๓๑/๔๓๓) 

๔ คณุเครือ่งความเป็นสหาย หมายถงึคณุธรรมเหลา่นี้ คอื จุลศลี มัชฌมิศลี มหาศลี กถาวัตถ ุ๑๐ 

   ธุดงคค์ณุ ๑๓ วปัิสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วชิชา ๓ อภญิญา ๖ อมตมหานพิพาน (ข.ุธ.อ. 

   ๗/๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

  อนึง่ บคุคลควรมคีวามขวนขวายนอ้ย 

  เทีย่วไปผูเ้ดยีวไมพ่งึท าความชัว่ 

  เหมอืนชา้งมาตังคะเทีย่วไปตัวเดยีวในป่า”๑ 

  [๒๓๘] พระผูม้พีระภาคประทับยนืตรัสพระคาถาเหลา่นีแ้ลว้ ไดเ้สด็จเขา้ไป 

ยังบา้นพาลกโลณการคาม 

  สมัยนัน้ ทา่นพระภคพัุกอยูท่ีบ่า้นพาลกโลณการคาม ไดเ้ห็นพระผูม้ ี

พระภาคก าลังเสด็จมาแตไ่กล จงึไดจั้ดทีป่ระทับ ตัง้น ้าลา้งพระบาทไว ้

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ทรงลา้งพระบาท 

ฝ่ายทา่นพระภคถุวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสกับทา่นพระภควุา่ “ภกิษุ เธอยังสบายดหีรอื ยังพอ 

เป็นอยูไ่ดห้รอื ไมล่ าบากดว้ยบณิฑบาตหรอื” 

  ทา่นพระภคกุราบทลูวา่ “ขา้พระองคย์ังสบายด ียังพอเป็นอยูไ่ด ้ไมล่ าบาก 

ดว้ยบณิฑบาต พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหท้า่นพระภคเุห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถาแลว้ทรงลกุจากพทุธอาสน ์เสด็จไปยังป่าปาจนีวงัสทายวนั๒ 

  สมัยนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิพลิะ พักอยู ่

ทีป่่าปาจนีวงัสทายวัน 

  นายทายบาล(ผูรั้กษาป่า) ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระสมณะ ทา่นอยา่เขา้ไปในป่านีเ้ลย ในป่านี้มกีลุบตุร 

๓ ทา่น ซึง่เป็นผูมุ้ง่ประโยชนต์นอยู ่ทา่นอยา่ไดร้บกวนกลุบตุรทัง้ ๓ นัน้เลย” 

  ทา่นพระอนุรทุธะไดย้นิแลว้ จงึไดบ้อกนายทายบาลวา่ “นายทายบาล ทา่น 

อยา่ไดห้า้มพระผูม้พีระภาคเลย พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของเราทัง้หลาย 

เสด็จมาถงึแลว้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๔๖๔/๓๕๕, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๓๑-๑๓๒/๔๓๓-๔๓๔, ข.ุธ. (แปล) 

   ๒๕/๓๒๘-๓๓๐/๑๓๕-๑๓๖, ข.ุชา. (แปล) ๒๗/๑๗-๑๙/๓๐๓ 

๒ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๕/๔๕๗-๔๖๔/๓๔๑-๔๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

  [๒๓๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระนันทยิะและทา่น 

พระกมิพลิะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดบ้อกวา่ “รบีไปกันเถดิทา่น รบีไปกันเถดิทา่น พระผูม้ ี

พระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของเราทัง้หลายเสด็จมาถงึแลว้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิพลิะไดต้อ้นรับพระผูม้ ี

พระภาค คอื รปูหนึง่รับบาตรและจวีรของพระผูม้พีระภาค รปูหนึง่ปพูทุธอาสน์ 

รปูหนึง่ตัง้น ้าลา้งพระบาท 

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ัง ณ พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ทรงลา้งพระบาทแลว้ 

พระเถระทัง้ ๓ รปูนัน้ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสกับทา่นพระอนุรทุธะวา่ “อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ 

เธอทัง้หลายยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ไมล่ าบากดว้ยบณิฑบาตหรอื” 

  “ขา้พระองคทั์ง้หลายยังสบายด ียังพอเป็นอยูไ่ด ้ไมล่ าบากดว้ยบณิฑบาต 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายยังสามัคคกีนั ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า 

มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูห่รอื” 

  “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลายยังสามัคคกีัน ชืน่ชมกัน ไม ่

ววิาทกัน เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู่ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเป็นผูส้ามัคคกีัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

น ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูอ่ยา่งไร” 

  “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เป็นลาภของเราหนอ 

เราไดด้แีลว้หนอ ทีไ่ดอ้ยูก่ับเพือ่นพรหมจารเีชน่นี’้ ขา้พระองคต์ัง้มั่นกายกรรมอัน 

ประกอบดว้ยเมตตา ตัง้มัน่วจกีรรมอันประกอบดว้ยเมตตา และตัง้มั่นมโนกรรม 

อันประกอบดว้ยเมตตา ในทา่นเหลา่นี ้ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง ขา้พระองคม์คีวาม 

คดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราควรเก็บความนกึคดิของตนแลว้ประพฤตติามอ านาจ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

ความนกึคดิของทา่นเหลา่นี้’ ขา้พระองคก็์เก็บความนกึคดิของตนแลว้ประพฤตติาม 

อ านาจความนกึคดิของทา่นเหลา่นี ้กายของขา้พระองคทั์ง้หลายตา่งกันก็จรงิ แต่ 

ความนกึคดิดเูหมอืนเป็นอนัเดยีวกัน พระพทุธเจา้ขา้” 

  แมท้า่นพระนันทยิะ ฯลฯ 

  แมท้า่นพระกมิพลิะก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แม ้

ขา้พระองคก็์มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้แีลว้หนอ ทีไ่ด ้

อยูก่ับเพือ่นพรหมจารเีชน่นี’้ ขา้พระองคต์ัง้มั่นกายกรรมอันประกอบดว้ยเมตตา 

ตัง้มั่นวจกีรรมอันประกอบดว้ยเมตตา และตัง้มั่นมโนกรรมอันประกอบดว้ยเมตตา 

ในทา่นเหลา่นี ้ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ี

เราควรเก็บความนกึคดิของตนแลว้ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิของทา่นเหลา่นี้’ 

ขา้พระองคก็์เก็บความนกึคดิของตนแลว้ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิของทา่น 

เหลา่นี ้กายของขา้พระองคทั์ง้หลายตา่งกันก็จรงิ แตค่วามนกึคดิดเูหมอืนเป็นอัน 

เดยีวกัน 

  ขา้พระองคทั์ง้หลายยังสามัคคกีัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืนน ้านม 

กับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูอ่ยา่งนีแ้ล พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๔๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ 

อนึง่ เธอทัง้หลายไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูห่รอื” 

  “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลายไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยู ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งไร” 

  “ขอประทานวโรกาส บรรดาขา้พระองคทั์ง้หลาย รปูใดกลับจากบณิฑบาต 

จากบา้นกอ่น รปูนัน้ยอ่มปลูาดอาสนะ ตัง้น ้าฉันน ้าใชไ้ว ้ตัง้ถาดส ารับไว ้รปูใด 

กลับจากบณิฑบาตจากบา้นในภายหลัง ถา้มบีณิฑบาตทีเ่หลอืจากฉัน หาก 

ประสงคก็์ฉัน หากไมป่ระสงคก็์เททิง้บนพืน้ทีท่ีป่ราศจากของเขยีว หรอืเทลงในน ้า 

ทีไ่มม่ตีัวสตัว ์รปูนัน้เก็บง าอาสนะ เก็บน ้าฉันน ้าใช ้ลา้งถาดส ารับเก็บไว ้กวาด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

โรงอาหาร รปูใดเห็นหมอ้น ้าฉัน หมอ้น ้าใช ้หรอืหมอ้น ้าช าระวา่งเปลา่ รปูนัน้ 

ก็น าไปตัง้ไว ้ถา้เหลอืวสิยัของทา่น ขา้พระองคทั์ง้หลายจะกวกัมอืเรยีกรปูที ่๒ 

มาชว่ยกันยกหมอ้น ้าฉัน หรอืหมอ้น ้าใชไ้ปตัง้ไว ้ขา้พระองคทั์ง้หลายไมป่รปิากบน่ 

เพราะเรือ่งนัน้เป็นปัจจัย และขา้พระองคทั์ง้หลายน่ังสนทนาธรรมกีถาตลอดคนื 

ยันรุง่ ขา้พระองคทั์ง้หลายไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนีแ้ล 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ 

เมือ่เธอทัง้หลายไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ญาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิ อันสามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ซึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ทีเ่ธอทัง้หลายไดบ้รรลแุลว้มอียูห่รอื”๑ 

  ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิพลิะ กราบทลูวา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลายไมป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่จงึจ าแสงสวา่งและการเห็นรปูได ้แตไ่มน่านเลย 

แสงสวา่งและการเห็นรปูนัน้ก็หายไปจากขา้พระองคทั์ง้หลาย ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

จงึแทงตลอดนมิตินัน้ไมไ่ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ เธอทัง้หลายตอ้ง 

แทงตลอดนมิตินัน้ไดแ้น่ จะเลา่ใหฟั้งวา่ กอ่นแตก่ารตรัสรู ้

   ๑. แมเ้รายังไมรู่ด้ว้ยปัญญาอันยิง่เอง ขณะทีย่ังเป็นโพธสิตัวอ์ยู ่ยอ่ม 

       จ าแสงสวา่งและการเห็นรปูไดเ้หมอืนกัน แตไ่มน่าน แสงสวา่ง 

       และการเห็นรปูนัน้ก็หายไปจากเรา เราจงึคดิอยา่งนีว้า่ ‘อะไรหนอ 

       เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหแ้สงสวา่งและการเห็นรปูหายไปจากเรา’ เรา 

       นัน้ไดค้ดิวา่ ‘วจิกิจิฉาเกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะวจิกิจิฉาเป็นเหต ุ

       สมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการ 

       เห็นรปูจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉาจะไมเ่กดิแกเ่ราอกี’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๓๒๕-๓๒๘/๓๕๗-๓๖๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

   ๒. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่จงึ 

       จ าแสงสวา่งและการเห็นรปูได ้แตไ่มน่าน แสงสวา่งและการเห็น 

       รปูนัน้ก็หายไปจากเรา เราจงึคดิวา่ ‘อะไรหนอ เป็นเหตเุป็น 

       ปัจจัยใหแ้สงสวา่งและการเห็นรปูหายไปจากเรา’ เรานัน้ไดค้ดิวา่ 

       ‘อมนสกิาร(การไมใ่สใ่จ) เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะอมนสกิารเป็น 

       เหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและ 

       การเห็นรปูจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉาและอมนสกิารจะ 

       ไมเ่กดิแกเ่ราอกี’ 

   ๓. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ถนีมทิธะเกดิขึน้ 

       แลว้แกเ่รา เพราะถนีมทิธะเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่ 

       สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป เราจักท า 

       โดยวธิทีีว่จิกิจิฉา อมนสกิาร และถนีมทิธะจะไมเ่กดิแกเ่ราอกี’ 

   ๔. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ความสะดุง้กลัว 

       เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความสะดุง้กลัวเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึ 

       เคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป 

    เปรยีบเหมอืนบรุษุผูเ้ดนิทางไกล ทีส่องขา้งทางเกดิมคีนปอง 

       รา้ยเขา เพราะถกูคนปองรา้ยนัน้เป็นเหต ุเขาจงึเกดิความสะดุง้กลัว 

       แมฉั้นใด ความสะดุง้กลัวเกดิขึน้แลว้แกเ่รา ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       เพราะความสะดุง้กลัวเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธ ิ

       เคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีี ่

       วจิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ และความสะดุง้กลัวจะไมเ่กดิแก ่

       เราอกี’ 

   ๕. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ความปลาบปลืม้ 

       เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความปลาบปลืม้เป็นเหต ุสมาธขิองเรา 

       จงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึ 

       หายไป’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

    เปรยีบเหมอืนบรุษุผูแ้สวงหาขมุทรัพยแ์หง่หนึง่ พบแหลง่ 

       ขมุทรัพย ์๕ แหง่ในคราวเดยีวกัน เพราะพบแหลง่ขมุทรัพย ์๕ 

       แหง่นัน้เป็นเหต ุเขาจงึเกดิความปลาบปลืม้ แมฉั้นใด ความ 

       ปลาบปลืม้เกดิขึน้แลว้แกเ่รา ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะความ 

       ปลาบปลืม้เป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ 

       แสงสวา่งและการเห็นรูปจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉา 

       อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว และความปลาบปลืม้จะไม ่

       เกดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

   ๖. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ความชัว่หยาบ 

       เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความชัว่หยาบเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึ 

       เคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป 

       เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว 

       ความปลาบปลืม้ และความชัว่หยาบจะไมเ่กดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

   ๗. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ความเพยีรที ่

       บ าเพ็ญเกนิไปเกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไป 

       เป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่ง 

       และการเห็นรปูจงึหายไป 

    เปรยีบเหมอืนบรุษุเอามอืทัง้สอง จับนกคุม่ไวแ้น่น นกคุม่นัน้ 

       ตอ้งถงึความตายในมอืของบรุษุนัน้น่ันเอง แมฉั้นใด ความเพยีรที ่

       บ าเพ็ญเกนิไป ไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะ 

       ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่ 

       สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป เราจักท า 

       โดยวธิทีีว่จิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว ความ 

       ปลาบปลืม้ ความชั่วหยาบ และความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปจะไม ่

       เกดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

   ๘. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ความเพยีรที ่

       หยอ่นเกนิไป ไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิ 

       ไปเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสง 

       สวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

    เปรยีบเหมอืนบรุษุเอามอืทัง้สอง จับนกคุม่หลวม ๆ นกคุม่นัน้ 

       ยอ่มบนิไปจากมอืเขาได ้แมฉั้นใด ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปได ้

       เกดิขึน้แลว้แกเ่รา ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะความเพยีรทีห่ยอ่น 

       เกนิไปเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ 

       แสงสวา่งและการเห็นรูปจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉา 

       อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว ความปลาบปลืม้ ความ 

       ชัว่หยาบ ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไป และความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิ 

       ไปจะไมเ่กดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

   ๙. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘ตัณหาทีค่อย 

       กระซบิไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะตัณหาทีค่อยกระซบิเป็นเหต ุ

       สมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการ 

       เห็นรปูจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ 

       ความสะดุง้กลัว ความปลาบปลืม้ ความชัว่หยาบ ความเพยีรที ่

       บ าเพ็ญเกนิไป ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไป และตณัหาทีค่อย 

       กระซบิจะไมเ่กดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

         ๑๐. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ เรานัน้ไดค้ดิวา่ ‘นานัตตสญัญาได ้

       เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะนานัตตสญัญาเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึ 

       เคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป 

       เราจักท าโดยวธิทีีว่จิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว 

       ความปลาบปลืม้ ความชัว่หยาบ ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไป 

       ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไป ตัณหาทีค่อยกระซบิ และนานัตต- 

       สญัญาจะไมเ่กดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

         ๑๑. เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่จงึจ า 

       แสงสวา่งและการเห็นรูปได ้แตไ่มน่านเลย แสงสวา่งและการเห็น 

       รปูนัน้ ก็หายไปจากเรา เราจงึคดิวา่ ‘อะไรหนอ เป็นเหตเุป็น 

       ปัจจัยใหแ้สงสวา่งและการเห็นรปูหายไปจากเรา’ เรานัน้ไดค้ดิวา่ 

       ‘ลักษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไปไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะลักษณะที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

       เพง่รปูมากเกนิไปเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธ ิ

       เคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเห็นรปูจงึหายไป เราจักท าโดยวธิทีี ่

       วจิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ ความสะดุง้กลัว ความปลาบปลืม้ 

       ความชัว่หยาบ ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไป ความเพยีรทีห่ยอ่น 

       เกนิไป ตัณหาทีค่อยกระซบิ นานัตตสญัญา และลักษณะทีเ่พง่รปู 

       มากเกนิไปจะไมเ่กดิขึน้แกเ่ราอกี’ 

ธรรมเป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ 

  [๒๔๒] เรานัน้รูช้ดัดังนีว้า่ ‘วจิกิจิฉาเป็นอปุกเิลส(ธรรมเครือ่งเศรา้หมอง)แหง่จติ’ 

แลว้ จงึละวจิกิจิฉาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้๑ 

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘อมนสกิารเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละอมนสกิารอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ถนีมทิธะเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละถนีมทิธะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความสะดุง้กลัวเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความสะดุง้ 

กลัวอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความปลาบปลืม้ใจเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความ 

ปลาบปลืม้ใจอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความชัว่หยาบเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความชัว่หยาบ 

อันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๗๒/๖๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ตัณหาทีค่อยกระซบิเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละตัณหา 

ทีค่อยกระซบิอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘นานัตตสญัญาเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละนานัตตสญัญา 

อันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ลักษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ลักษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  [๒๔๓] อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ เพราะเรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท ม ี

ความเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่จงึจ าแสงสวา่งได ้แตไ่มเ่ห็นรปู เพราะเราเห็นรปู 

แตจ่ าแสงสวา่งไมไ่ด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวนับา้ง ตลอดกลางคนืและ 

กลางวนับา้ง เรานัน้จงึคดิวา่ ‘อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหเ้ราจ าแสงสวา่งได ้

แตไ่มเ่ห็นรปู เห็นรปูได ้แตจ่ าแสงสวา่งไมไ่ด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวนั 

บา้ง ตลอดกลางคนืและกลางวนับา้ง’ เรานัน้คดิวา่ ‘สมัยใด เราไมใ่สใ่จนมิติคอืรปู 

ใสใ่จแตน่มิติคอืแสงสวา่ง สมัยนัน้ เรายอ่มจ าแสงสวา่งได ้แตไ่มเ่ห็นรปู แตส่มัยใด 

เราไมใ่สใ่จนมิติคอืแสงสวา่ง ใสใ่จแตน่มิติคอืรปู สมยันัน้ เรายอ่มเห็นรปู แตจ่ า 

แสงสวา่งไมไ่ด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวนับา้ง ตลอดกลางคนืและ 

กลางวนับา้ง’ 

  เรานัน้เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่จงึจ าแสงสวา่งได ้

เพยีงนดิหน่อยเทา่นัน้ และเห็นรปูไดเ้พยีงนดิหน่อย จ าแสงสวา่งอันหาประมาณมไิด ้

และเห็นรปูอันหาประมาณมไิด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวนับา้ง ตลอด 

กลางคนืและกลางวนับา้ง เราจงึคดิวา่ ‘อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหเ้ราจ าแสง 

สวา่งไดเ้พยีงนดิหน่อยเทา่นัน้ และเห็นรปูไดเ้พยีงนดิหน่อย จ าแสงสวา่งอันหา 

ประมาณมไิด ้และเห็นรปูอันหาประมาณมไิด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวนั 

บา้ง ตลอดกลางคนืและกลางวนับา้ง’ 

  เรานัน้ไดรู้ว้า่ ‘ในสมัยใด เรามสีมาธนิดิหน่อย สมัยนัน้เรามจัีกษุนดิหน่อย 

เรานัน้จ าแสงสวา่งไดเ้พยีงนดิหน่อยเทา่นัน้ และเห็นรปูไดเ้พยีงนดิหน่อย ดว้ย 

จักษุเพยีงนดิหน่อย แตส่มัยใด เรามสีมาธอิันหาประมาณมไิด ้สมัยนัน้ เราก็ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๘. อปัุกกเิลสสตูร 

มจัีกษุอันหาประมาณมไิด ้เรานัน้จ าแสงสวา่งอันหาประมาณมไิด ้และเห็นรปูอันหา 

ประมาณมไิดด้ว้ยจักษุอันหาประมาณมไิด ้ตลอดกลางคนืบา้ง ตลอดกลางวันบา้ง 

ตลอดกลางคนืและกลางวนับา้ง’ 

  [๒๔๔] อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ ในกาลใด เรารูช้ดัดังนีว้า่ ‘วจิกิจิฉา 

เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละวจิกิจิฉาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้๑ 

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘อมนสกิารเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละอมนสกิารอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ถนีมทิธะเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละถนีมทิธะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความสะดุง้กลัวเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความสะดุง้ 

กลัวอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความปลาบปลืม้ใจเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความ 

ปลาบปลืม้ใจอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความชัว่หยาบเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละความชัว่หยาบ 

อันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ความเพยีรทีบ่ าเพ็ญเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ตัณหาทีค่อยกระซบิเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละตัณหาที ่

คอยกระซบิอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘นานัตตสญัญาเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละนานัตตสญัญา 

อันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๗๓/๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ลักษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไปเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้ จงึละ 

ลักษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไปอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  [๒๔๕] อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ ในกาลนัน้ เรานัน้ไดรู้ว้า่ ‘เราละ 

อปุกเิลสแหง่จติเหลา่นัน้ไดแ้ลว้ เอาเถดิ บัดนี ้เราจะเจรญิสมาธทัิง้ ๓ ประการ’ 

  เรานัน้จงึไดเ้จรญิสมาธทิีม่วีติกมวีจิารบา้ง ไดเ้จรญิสมาธทิีไ่มม่วีติก มเีพยีง 

วจิารบา้ง ไดเ้จรญิสมาธทิีไ่มม่วีติกไมม่วีจิารบา้ง ไดเ้จรญิสมาธทิีม่ปีีตบิา้ง ได ้

เจรญิสมาธทิีไ่มม่ปีีตบิา้ง ไดเ้จรญิสมาธทิีส่หรคตดว้ยความสขุบา้ง ไดเ้จรญิสมาธ ิ

ทีส่หรคตดว้ยอเุบกขาบา้ง 

  อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิพลิะ ในกาลใด เราเจรญิสมาธทิีม่วีติกมวีจิาร 

เจรญิสมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร เจรญิสมาธทิีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิาร เจรญิสมาธทิี่ 

มปีีต ิเจรญิสมาธทิีไ่มม่ปีีต ิเจรญิสมาธทิีส่หรคตดว้ยสขุ เจรญิสมาธทิีส่หรคต 

ดว้ยอเุบกขา ในกาลนัน้ ญาณทัสสนะไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ 

ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอนุรทุธะมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อปุกักเิลสสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พาลปณัฑติสตูร 

วา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ 

  [๒๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลักษณะของคนพาล๑ เครือ่งหมายของคนพาล ความ 

ประพฤตไิมข่าดสายของคนพาล ๓ ประการนี ้

  ลกัษณะของคนพาล ๓ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื คนพาลในโลกนี ้

   ๑. ชอบคดิแตเ่รือ่งชัว่๒ 

   ๒. ชอบพดูแตเ่รือ่งชัว่๓ 

   ๓. ชอบท าแตก่รรมชัว่๔ 

  ถา้คนพาลไมช่อบคดิเรือ่งชัว่ ไมช่อบพดูเรือ่งชัว่ ไมช่อบท ากรรมชัว่เชน่นัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจะพงึรูจั้กเขาดว้ยเหตไุรวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นคนพาล ไมใ่ชค่นด’ี แตเ่พราะ 

คนพาลชอบคดิแตเ่รือ่งชัว่ ชอบพดูแตเ่รือ่งชัว่ และชอบท าแตก่รรมชัว่ ฉะนัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจงึรูจั้กเขาวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นคนพาล ไมใ่ชค่นด‘ี๕ 

  คนพาลนัน้ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส ๓ ประการในปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้คนพาลน่ังในสภาก็ด ีในตรอกก็ด ีรมิทางสามแพรง่ก็ด ี

ถา้ชนในทีนั่น้ พดูถอ้ยค าทีส่มควรแกธ่รรมนัน้แกเ่ขา ถา้คนพาลเป็นผูฆ้า่สตัว ์

เป็นผูล้ักทรัพย ์เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม เป็นผูพ้ดูเท็จ เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอื 

สรุาและเมรัย๖อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ในเรือ่งนัน้ คนพาลจะมคีวามรูส้กึ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๓/๑๔๑ 

๒ ชอบคดิแตเ่ร ือ่งช ัว่ หมายถงึประกอบมโนทจุรติ ๓ คอื (๑) อภชิฌา(เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) 

   (๒) พยาบาท(ความคดิปองรา้ย) (๓) มจิฉาทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๓/๗๙) 

๓ ชอบพดูแตเ่ร ือ่งช ัว่ หมายถงึประกอบวจทีจุรติ ๔ คอื (๑) มสุาวาท(พดูเท็จ) (๒) ปิสณุาวาจา 

   (พดูสอ่เสยีด) (๓) ผรสุวาจา(พูดค าหยาบ) (๔) สัมผัปปลาปะ(พดูเพอ้เจอ้) (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔๖/๑๕๒, 

   องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓/๗๙) 

๔ ชอบท าแตก่รรมช ัว่ หมายถงึประกอบกายทจุรติ ๓ คอื (๑) ปาณาตบิาต(ฆา่สัตว)์ (๒) อทนินาทาน 

   (ลักทรัพย)์ (๓) กาเมสมุจิฉาจาร(ประพฤตผิดิในกาม) (ม.อ.ุอ. ๓/๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓/๗๙) 

๕ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๓/๑๔๑-๑๔๒ 

๖ ดเูทยีบ องฺ.ทสก.(แปล) ๒๔/๙๒/๒๑๒-๒๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอ้ทีช่นพดูถอ้ยค าทีส่มควรแกธ่รรมนัน้ ธรรมเหลา่นัน้มอียูใ่นเรา 

และเราก็ปรากฏในธรรมเหลา่นัน้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลยอ่มเสวยทกุขโทมนัสประการที ่๑ นีใ้นปัจจบุัน 

  [๒๔๗] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ คนพาลเห็นพระราชารับสัง่ใหจั้บโจร 

ผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ ลงอาญาโดยประการตา่ง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ให ้

เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ตัดมอืบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและ 

เทา้บา้ง ตัดใบหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง ตัดทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบน 

ศรีษะบา้ง ถลกหนังศรีษะแลว้ขดัใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยัดปากจนเลอืดไหล 

เหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้พันตัวราดน ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง พันมอืแลว้จดุไฟ 

ตา่งคบบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจนลม้ลงบา้ง ถลก 

หนังตัง้แตค่อถงึบัน้เอว ท าใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหล็กที ่

ขอ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่วหนัง เนือ้ 

เอ็นออกมาบา้ง เฉือนเนือ้ออกเป็นแวน่ ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนัง 

เนือ้ เอ็น ออกเหลอืไวแ้ตก่ระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง เสยีบ 

ใหต้ดิดนิแลว้จับเขาหมนุไดร้อบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไว ้

แตก่องเนือ้เหมอืนตั่งใบไมบ้า้ง รดตัวดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัด 

กนิจนเหลอืแตก่ระดกูบา้ง ใหน้อนบนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง 

  ในขณะทีเ่ห็นนัน้ คนพาลมคีวามรูส้กึอยา่งนีว้า่ ‘เพราะเหตแุหง่กรรมเชน่ไร 

พระราชาทัง้หลายจงึรับสัง่ใหจั้บโจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ลงอาญาโดยประการตา่ง ๆ 

คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง ก็ธรรมเหลา่นัน้มอียูใ่นเรา 

และเราก็ปรากฏในธรรมเหลา่นัน้ ถา้แมพ้ระราชาทัง้หลายพงึรูจั้กเรา ก็จะรับสัง่ให ้

จับเราแลว้ลงอาญาโดยประการตา่ง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ใหน้อน 

บนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลยอ่มเสวยทกุขโทมนัสประการที ่๒ นีใ้นปัจจบุัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม.(แปล) ๒๙/๕๕/๑๘๗-๑๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  [๒๔๘] อกีประการหนึง่ ในสมัยนัน้ บาปกรรมทีค่นพาลท า คอื การ 

ประพฤตกิายทจุรติ การประพฤตวิจทีจุรติ การประพฤตมิโนทจุรติไวใ้นกาลกอ่น 

ยอ่มหน่วงเหนีย่วบดบัง ครอบง าคนพาลผูอ้ยูบ่นตั่ง บนเตยีง หรอืนอนบนพืน้ 

  เปรยีบเหมอืนเงาของยอดภเูขาใหญ ่ยอ่มกัน้ บดบัง ครอบคลมุแผน่ดนิใหญ่ 

ในเวลาเย็น แมฉั้นใด ในสมัยนัน้ บาปกรรมทีค่นพาลท า คอื การประพฤตกิายทจุรติ 

การประพฤตวิจทีจุรติ การประพฤตมิโนทจุรติไวใ้นกาลกอ่น ยอ่มหน่วงเหนีย่วบดบัง 

ครอบง าคนพาลผูอ้ยูบ่นตัง่ บนเตยีง หรอืนอนบนพืน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ในเรือ่งนัน้ คนพาลมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรายังไมไ่ดท้ าความดไีวห้นอ ยัง 

ไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดท้ าทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว ้ท าแตค่วามชัว่ ท าแตก่รรม 

หยาบชา้ ท าแตก่รรมเศรา้หมอง เราตายแลว้ จะไปสูค่ตขิองผูไ้มไ่ดท้ าความดไีว ้

ไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดท้ าทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว ้ท าแตค่วามชัว่ ท าแตก่รรมหยาบชา้ 

ท าแตก่รรมเศรา้หมองนัน้’ เขายอ่มเศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ 

ถงึความหลงไหล 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลยอ่มเสวยทกุขโทมนัสประการที ่๓ นีใ้นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลนัน้ยังประพฤตกิายทจุรติ ประพฤตวิจทีจุรติ 

ประพฤตมิโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึนรกนัน้น่ันแหละวา่ ‘เป็นสถานทีไ่มน่่าปรารถนา 

ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ โดยสว่นเดยีว’ ทกุขน์ีก้ับทกุขใ์นนรกเปรยีบเทยีบกันไมไ่ด”้ 

  [๒๔๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคจ์ะทรงอปุมาไดอ้กีหรอืไม่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ได ้ภกิษุ” แลว้ตรัสวา่ “เปรยีบเหมอืนราชบรุษุ 

ทัง้หลายจับโจรผูป้ระพฤตผิดิไดแ้ลว้ จงึแสดงแกพ่ระราชาวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีเ้ป็นโจร 

ประพฤตผิดิตอ่พระองค ์ขอพระองคจ์งทรงลงพระอาญาตามทีท่รงพระราชประสงค ์

แกโ่จรผูน้ีเ้ถดิ’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  พระราชามพีระกระแสรับสัง่วา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงไปชว่ยกันประหารบรุษุนีด้ว้ย 

หอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเชา้’ ราชบรุษุทัง้หลายก็ชว่ยกันประหารบรุษุคนนัน้ดว้ย 

หอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเชา้ 

  ตอ่มาในเวลาเทีย่งวนั พระราชาทรงซกัถามราชบรุษุทัง้หลายวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

บรุษุนัน้เป็นอยา่งไรบา้ง’ 

  ราชบรุษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ‘เขายังมชีวีติอยู ่พระเจา้ขา้’ 

  พระราชาจงึมพีระกระแสรับสัง่วา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงไปชว่ยกันประหารบรุษุคน 

นัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเทีย่งวนั’ ราชบรุษุทัง้หลายก็ชว่ยกันประหารบรุษุ 

คนนัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเทีย่งวนั 

  ตอ่มาในเวลาเย็น พระราชาทรงซกัถามราชบรุษุทัง้หลายอกีวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

บรุษุคนนัน้เป็นอยา่งไรบา้ง’ 

  ‘เขายังมชีวีติอยู ่พระเจา้ขา้’ 

  ‘ทา่นทัง้หลายจงไปชว่ยกันประหารบรุษุคนนัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเย็น’ 

ราชบรุษุทัง้หลายจงึชว่ยกันประหารบรุษุคนนัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเย็น 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื บรุษุนัน้ถกูประหารดว้ยหอก ๓๐๐ เลม่ พงึเสวยทกุขโทมนัสเพราะ 

การประหารนัน้เป็นเหตบุา้งไหม” 

  “บรุษุนัน้แมถ้กูประหารดว้ยหอก ๑ เลม่ ยังไดเ้สวยทกุขโทมนัสซึง่ม ี

การประหารนัน้เป็นเหต ุไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึการทีบ่รุษุนัน้ถกูประหารดว้ยหอกตัง้ 

๓๐๐ เลม่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๕๐] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหยบิกอ้นหนิขนาดยอ่ม ๆ เทา่ฝ่ามอื 

ขึน้มา แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กอ้นหนิขนาด 

ยอ่ม ๆ เทา่ฝ่ามอืทีเ่ราถอือยูน่ีก้ับขนุเขาหมิพานต ์อยา่งไหนใหญก่วา่กัน” 

  “กอ้นหนิขนาดยอ่ม ๆ เทา่ฝ่าพระหัตถท์ีพ่ระองคท์รงถอือยูน่ี ้มปีระมาณ 

นอ้ยนัก เปรยีบเทยีบกับขนุเขาหมิพานตแ์ลว้ ไมถ่งึแมก้ารนับ ไมถ่งึแมส้ว่นแหง่ 

เสีย้ว ไมถ่งึแมก้ารเทยีบกันได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ฉันนัน้เหมอืนกัน ทกุขโทมนัสเพราะการประหารนัน้เป็นเหตุ 

ทีบ่รุษุถกูประหารดว้ยหอก ๓๐๐ เลม่ เสวยอยูนั่น้ เปรยีบเทยีบกับทกุขแ์หง่ 

นรกแลว้ ไมถ่งึแมก้ารนับ ไมถ่งึแมส้ว่นแหง่เสีย้ว ไมถ่งึแมก้ารเทยีบกันได ้

  นายนริยบาลทัง้หลายท ากรรมกรณ์ชือ่เครือ่งพันธนาการ ๕ อยา่ง คอื 

ตอกตะปเูหล็กรอ้นแดงทีม่อื ๒ ขา้ง ทีเ่ทา้ ๒ ขา้ง และทีก่ลางอก คนพาลนัน้ 

เสวยทกุขเวทนากลา้ อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น ในทีนั่น้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ที ่

บาปกรรมยังไมส่ ิน้ไป 

  นายนริยบาลฉุดลากเขาไป เอาขวานถาก คนพาลนัน้เสวยทกุขเวทนากลา้ 

ฯลฯ ตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป นายนริยบาลจับเขาเอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง 

เอามดีเฉือน คนพาลนัน้เสวยทกุขเวทนากลา้ ฯลฯ ตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป 

นายนริยบาลจับเขาเทยีมรถแลน่กลับไปกลับมาบนพืน้อันรอ้นลกุเป็นเปลวโชตชิว่ง 

คนพาลนัน้เสวยทกุขเวทนากลา้ อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น ในทีนั่น้ ฯลฯ ตราบเทา่ที ่

บาปกรรมยังไมส่ ิน้ไป นายนริยบาลบังคับเขาใหข้ ึน้ลงภเูขาถา่นเพลงิลกูใหญท่ีไ่ฟ 

ลกุโชนโชตชิว่ง คนพาลนัน้เสวยทกุขเวทนากลา้ อยา่งหนัก เผ็ดรอ้นอยู ่บนภเูขา 

ถา่นเพลงินัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป นายนริยบาลจับเขา 

เอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง ทุม่ลงในโลหกมุภ(ีหมอ้ทองแดง) อันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟ 

คนพาลนัน้ถกูตม้เดอืดจนตัวพองในโลหกมุภนัีน้ เขาเมือ่ถกูตม้เดอืดจนตัวพองใน 

โลหกมุภนัีน้ บางครัง้ลอยขึน้ บางครัง้จมลง บางครัง้ลอยขวาง เขาเสวยทกุขเวทนา 

กลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่นโลหกมุภอีันรอ้นแดงนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ที่ 

บาปกรรมยังไมส่ ิน้ไป นายนริยบาลจงึทุม่เขาลงในมหานรก 

  ก็มหานรกนัน้ 

    ม ี๔ มมุ ๔ ประต ูแบง่ออกเป็นสว่น 

   มกี าแพงเหล็กลอ้มรอบ ครอบดว้ยฝาเหล็ก 

   มหานรกนัน้ มพีืน้เป็นเหล็ก ลกุโชนโชตชิว่ง 

   แผไ่ปไกลดา้นละ ๑๐๐ โยชน ์ตัง้อยูท่กุเมือ่๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทกุขน์ีก้ับทกุขใ์นนรกเปรยีบเทยีบกนัดว้ยการบอกไมไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๓๖/๑๙๔, ข.ุเปต.(แปล) ๒๖/๗๐-๗๑/๑๗๙, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๗๐/๔๘๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  [๒๕๑] ภกิษุทัง้หลาย สตัวด์รัิจฉานจ าพวกมหีญา้เป็นอาหารมอียู ่สตัว ์

ดรัิจฉานเหลา่นัน้ใชฟั้นเล็มหญา้สดบา้ง หญา้แหง้บา้ง 

  สตัวด์ริจัฉานจ าพวกมหีญา้เป็นอาหาร พวกไหนบา้ง 

  คอื ชา้ง มา้ โค ลา แพะ มฤค หรอืสตัวด์รัิจฉานจ าพวกอืน่บางพวกทีม่ ี

หญา้เป็นอาหาร 

  ในเบือ้งตน้ คนพาลในโลกนีน่ั้น ตดิใจในรส ท าบาปกรรมไวใ้นโลกนี ้หลัง 

จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตัวจ์ าพวกทีม่หีญา้เป็นอาหารเหลา่นัน้ 

  สตัวด์รัิจฉานจ าพวกมคีถูเป็นอาหารมอียู ่สตัวด์รัิจฉานเหลา่นัน้ไดก้ลิน่คถูแต ่

ทีไ่กลแลว้ ยอ่มวิง่ไปดว้ยหวงัวา่ ‘จักกนิตรงนี ้จักกนิตรงนี’้ 

  เปรยีบเหมอืนพราหมณ์เดนิไปตามกลิน่เครือ่งบชูาดว้ยหมายใจวา่ ‘จักกนิ 

ตรงนี ้จักกนิตรงนี’้ แมฉั้นใด สตัวด์รัิจฉานจ าพวกมคีถูเป็นอาหารเหลา่นัน้ ฉัน 

นัน้เหมอืนกัน ไดก้ลิน่คถูแตท่ีไ่กลแลว้ ยอ่มวิง่ไปดว้ยหวงัวา่ ‘จักกนิตรงนี ้จักกนิ 

ตรงนี’้ 

  สตัวด์ริจัฉานจ าพวกมคีถูเป็นอาหาร พวกไหนบา้ง 

  คอื ไก ่สกุร สนัุขบา้น สนัุขป่า หรอืสตัวด์รัิจฉานจ าพวกอืน่บางพวกทีม่คีถู 

เป็นอาหาร 

  ในเบือ้งตน้ คนพาลในโลกนีน่ั้น ตดิใจในรส ท าบาปกรรมไวใ้นโลกนี ้หลัง 

จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตัวจ์ าพวกทีม่คีถูเป็นอาหารเหลา่นัน้ 

สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในทีม่ดื แกใ่นทีม่ดื ตายในทีม่ดื มอียู ่

  สตัวด์ริจัฉานจ าพวกทีเ่กดิในทีม่ดื แกใ่นทีม่ดื ตายในทีม่ดื พวกไหนบา้ง 

  คอื แมลง มอด ไสเ้ดอืน หรอืสตัวด์รัิจฉานจ าพวกอืน่บางพวกทีเ่กดิในทีม่ดื 

แกใ่นทีม่ดื ตายในทีม่ดื 

  ในเบือ้งตน้ คนพาลในโลกนีน่ั้น ตดิใจในรส ท าบาปกรรมไวใ้นโลกนี ้หลัง 

จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตัวจ์ าพวกทีเ่กดิในทีม่ดื แกใ่นทีม่ดื 

ตายในทีม่ดืเหลา่นัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในน ้า แกใ่นน ้า ตายในน ้า มอียู ่

  สตัวด์ริจัฉานจ าพวกทีเ่กดิในน า้ แกใ่นน า้ ตายในน า้ พวกไหนบา้ง 

  คอื ปลา เตา่ จระเข ้หรอืสตัวด์รัิจฉานจ าพวกอืน่บางพวกทีเ่กดิในน ้า แกใ่นน ้า 

ตายในน ้า 

  ในเบือ้งตน้ คนพาลในโลกนีน่ั้น ตดิใจในรส ท าบาปกรรมไวใ้นโลกนี ้หลัง 

จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตัวจ์ าพวกทีเ่กดิในน ้า แกใ่นน ้า 

ตายในน ้าเหลา่นัน้ 

  สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในทีโ่สโครก แกใ่นทีโ่สโครก ตายในทีโ่สโครก มอียู ่

  สตัวด์ริจัฉานจ าพวกทีเ่กดิในทีโ่สโครก แกใ่นทีโ่สโครก ตายในทีโ่สโครก 

พวกไหนบา้ง 

  คอื สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในปลาเน่า แกใ่นปลาเน่า หรอืตายในปลาเน่า 

สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในศพเน่า ... สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในขนมกมุมาสที ่

บดู ... สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในน ้าคร า ... สตัวด์รัิจฉานจ าพวกทีเ่กดิในหลมุ 

โสโครก ... สตัวด์รัิจฉานจ าพวกอืน่ทีเ่กดิในทีโ่สโครก แกใ่นทีโ่สโครก ตายในที ่

โสโครก 

  ในเบือ้งตน้ คนพาลในโลกนีน่ั้น ตดิใจในรส ท าบาปกรรมไวใ้นโลกนี ้หลัง 

จากตายแลว้ จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับสตัวจ์ าพวกทีเ่กดิในทีโ่สโครก แกใ่นที ่

โสโครก ตายในทีโ่สโครกเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทกุขน์ีก้ับทกุขใ์นก าเนดิสตัวด์รัิจฉานเปรยีบเทยีบกันดว้ยการ 

บอกไมไ่ด ้

  [๒๕๒] ภกิษุทัง้หลาย บรุษุพงึโยนแอกทีม่รีเูดยีวลงไปในมหาสมทุร ลมทาง 

ทศิตะวนัออกพัดแอกนัน้ไปทางทศิตะวนัตก ลมทางทศิตะวนัตกพัดแอกนัน้ไปทาง 

ทศิตะวนัออก ลมทางทศิเหนอืพัดแอกนัน้ไปทางทศิใต ้ลมทางทศิใตพั้ดแอกนัน้ไป 

ทางทศิเหนอื ในมหาสมทุรนัน้ มเีตา่ตาบอดอยูต่ัวหนึง่ ผา่นไป ๑๐๐ ปี มันจะ 

โผลข่ึน้มาครัง้หนึง่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื เตา่ตาบอดนัน้พงึสอดคอเขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโนน้ไดบ้า้งไหม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้ แตถ่า้เวลาลว่งเลยไปนาน ๆ บางครัง้บางคราวมัน 

ก็จะสอดเขา้ไปในแอกนัน้ไดบ้า้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เตา่ตาบอดนัน้พงึสอดคอเขา้ไปใน 

แอกทีม่รีเูดยีวโนน้ยังเร็วกวา่ เรากลา่ววา่การทีค่นพาลผูไ้ปสูว่นิบิาตคราวเดยีวจะ 

พงึไดเ้ป็นมนุษยอ์กียากกวา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะในวนิบิาตนัน้ ไมม่กีารประพฤตธิรรม ไมม่กีารประพฤตชิอบ ไมม่ ี

การท ากศุล ไมม่กีารท าบญุ ในวนิบิาตนัน้ มแีตส่ตัวผ์ูเ้คีย้วกนิกันเอง เคีย้วกนิ 

สตัวผ์ูม้กี าลังนอ้ยกวา่๑  

  คนพาลนัน้ เพราะเวลาลว่งเลยมานาน ในบางครัง้บางคราวถา้มาเกดิเป็น 

มนุษย ์ก็จะเกดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูคนจัณฑาล ตระกลูนายพราน ตระกลู 

ชา่งสาน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนขนขยะเชน่นัน้ ทีเ่ป็นตระกลูยากจน มขีา้ว น ้า 

และสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ยเป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่าของกนิและเครือ่งนุ่งหม่ 

ไดย้าก และคนพาลนัน้มผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ มคีวามเจ็บป่วยมาก 

ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน 

ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี เขายังประพฤต ิ

กายทจุรติ ประพฤตวิจทีจุรติ ประพฤตมิโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๒  

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนักเลงการพนัน เพราะความพา่ยแพค้รัง้แรกเทา่นัน้ 

จงึเสยีลกู เสยีเมยี เสยีทรัพยส์มบัตทิกุอยา่ง และถงึการจองจ า ทีเ่ป็นการ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม.(แปล) ๑๙/๑๑๑๗-๑๑๑๘/๖๓๐-๖๓๑ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๘๕/๑๒๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

สญูเสยีอยา่งยิง่ ความพา่ยแพ ้ของนักเลงการพนันผูเ้สยีลกู เสยีเมยี เสยีทรัพย ์

สมบัตทิกุอยา่ง และถงึการจองจ าเพราะความพา่ยแพค้รัง้แรกนัน้ เป็นเพยีงเล็กนอ้ย 

แมฉั้นใด ความพา่ยแพข้องคนพาลผูป้ระพฤตกิายทจุรติ ประพฤตวิจทีจุรติ ประพฤต ิ

มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  นีเ้ป็นภมูขิองคนพาลทีค่นพาลบ าเพ็ญไวทั้ง้ส ิน้ 

  [๒๕๓] ภกิษุทัง้หลาย ลักษณะของบัณฑติ เครือ่งหมายของบัณฑติ ความ 

ประพฤตไิมข่าดสายของบณัฑติ ๓ ประการนี ้

  ลกัษณะของบณัฑติ ๓ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื บัณฑติในโลกนี ้

   ๑. ชอบคดิแตเ่รือ่งด ี

   ๒. ชอบพดูแตเ่รือ่งด ี

   ๓. ชอบท าแตก่รรมด ี

  ถา้บัณฑติไมช่อบคดิเรือ่งด ีไมช่อบพดูเรือ่งด ีและไมช่อบท ากรรมดเีชน่นัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจะพงึรูจั้กเขาดว้ยเหตไุรวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นบัณฑติ เป็นคนด’ี แตเ่พราะ 

บัณฑติชอบคดิแตเ่รือ่งด ีชอบพดูแตเ่รือ่งด ีและชอบท าแตก่รรมด ีฉะนัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจงึรูจั้กเขาวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นบัณฑติ เป็นคนด’ี๑ 

  บัณฑตินัน้ยอ่มเสวยสขุโสมนัส ๓ ประการในปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้บัณฑติน่ังในสภาก็ด ีในตรอกก็ด ีรมิทางสามแพรง่ก็ด ี

ถา้ชนในทีนั่น้พดูถอ้ยค าทีส่มควรแกธ่รรมนัน้แกเ่ขา ถา้บัณฑติเป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิใน 

กาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๓/๑๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

และเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ในเรือ่งนัน้ บัณฑติจะมคีวามรูส้กึอยา่งนีว้า่ 

‘ขอ้ทีช่นพดูถอ้ยค าทีส่มควรแกธ่รรมนัน้ ธรรมเหลา่นัน้มอียูใ่นเรา และเรา 

ก็ปรากฏในธรรมเหลา่นัน้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติยอ่มเสวยสขุโสมนัสประการที ่๑ นีใ้นปัจจบุัน 

  [๒๕๔] อกีประการหนึง่ บัณฑติเห็นพระราชาทัง้หลายรับสัง่ใหจั้บโจรผู ้

ประพฤตผิดิมาลงอาญาดว้ยประการตา่ง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ใหเ้ฆีย่น 

ดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ตัดมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง 

ตัดใบหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง ตัดทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบนศรีษะบา้ง 

ถลกหนังศรีษะแลว้ขดัใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยัดปากจนเลอืดไหลเหมอืน 

ปากราหบูา้ง เอาผา้พันตัวราดน ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง พันมอืแลว้จดุไฟตา่งคบบา้ง 

ถลกหนังตัง้แตค่อถงึขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจนลม้ลงบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึ 

บัน้เอว ท าใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหล็กทีข่อ้ศอกและเขา่ 

แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่วหนัง เนือ้ เอ็นออกมาบา้ง 

เฉือนเนือ้ออกเป็นแวน่ ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนัง เนือ้ เอ็น 

ออกเหลอืไวแ้ตก่ระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง เสยีบใหต้ดิดนิแลว้ 

จับเขาหมนุไดร้อบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไวแ้ตก่องเนือ้เหมอืน 

ตั่งใบไมบ้า้ง รดตัวดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิจนเหลอืแต่ 

กระดกูบา้ง ใหน้อนบนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง 

  ในขณะทีเ่ห็นนัน้ บัณฑติจะมคีวามรูส้กึอยา่งนีว้า่ ‘เพราะเหตแุหง่บาปกรรม 

เชน่ไร พระราชาทัง้หลายจงึรับสัง่ใหจั้บโจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ลงอาญาดว้ยประการ 

ตา่ง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ใหเ้ฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลองบา้ง 

ตัดมอืบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง ตัดใบหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง ตัดทัง้ใบ 

หแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบนศรีษะบา้ง ถลกหนังศรีษะแลว้ขดัใหข้าว 

เหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยัดปากจนเลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้พันตัวราด 

น ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง พันมอืแลว้จดุไฟตา่งคบบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึขอ้เทา้ 

ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจนลม้ลงบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึบัน้เอว ท าใหม้องดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

เหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหล็กทีข่อ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ 

ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่วหนัง เนือ้ เอ็นออกมาบา้ง เฉือนเนือ้ออกเป็นแวน่ ๆ 

เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนัง เนือ้ เอ็น ออกเหลอืไวแ้ตก่ระดกูบา้ง ใช ้

หลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง เสยีบใหต้ดิดนิแลว้จับเขาหมนุไดร้อบบา้ง ทบุ 

กระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไวแ้ตก่องเนือ้เหมอืนตั่งใบไมบ้า้ง รดตัว 

ดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิจนเหลอืแตก่ระดกูบา้ง ใหน้อน 

บนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง ก็ธรรมเหลา่นัน้ไมม่ใีนเรา และ 

เราก็ไมป่รากฏในธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติยอ่มเสวยสขุโสมนัสประการที ่๒ นีใ้นปัจจบุัน 

  [๒๕๕] อกีประการหนึง่ ในสมัยนัน้ กรรมดทีีบ่ัณฑติท า คอื การประพฤต ิ

กายสจุรติ การประพฤตวิจสีจุรติ การประพฤตมิโนสจุรติไวใ้นกาลกอ่น ยอ่ม 

คุม้ครอง ป้องกันบัณฑติผูอ้ยูบ่นตั่ง บนเตยีง หรอืนอนบนพืน้ 

  เปรยีบเหมอืนเงาของยอดภเูขาใหญ ่ยอ่มบดบัง ครอบคลมุแผน่ดนิใหญ ่

ในเวลาเย็น แมฉั้นใด กรรมดทีีบ่ัณฑติท า คอื การประพฤตกิายสจุรติ การ 

ประพฤตวิจสีจุรติ การประพฤตมิโนสจุรติไวใ้นกาลกอ่น ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่ม 

คุม้ครอง ป้องกันบัณฑติผูอ้ยูบ่นตั่ง บนเตยีง หรอืนอนบนพืน้ดนิในสมัยนัน้ 

  ในเรือ่งนัน้ บัณฑติมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไมไ่ดท้ าความชัว่ไวห้นอ ไมไ่ด ้

ท ากรรมหยาบชา้ไว ้ไมไ่ดท้ ากรรมเศรา้หมองไว ้เราท าแตค่วามด ีท าแตก่ศุล 

ท าแตท่ีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว ้เราตายแลว้จะไปสูค่ตขิองผูไ้มไ่ดท้ าความชัว่ไว ้ไมไ่ด ้

ท ากรรมหยาบชา้ไว ้ไมไ่ดท้ ากรรมเศรา้หมองไว ้ท าแตค่วามด ีท าแตก่ศุล ท าแต ่

ทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว’้ เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ 

ไมถ่งึความหลงไหล 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติยอ่มเสวยสขุโสมนัสประการที ่๓ นีใ้นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑตินัน้ยังประพฤตกิายสจุรติ ประพฤตวิจสีจุรติ ประพฤต ิ

มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์บคุคลเมือ่จะกลา่วให ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

ถกูตอ้ง พงึกลา่วถงึสวรรคน่ั์นแหละวา่ ‘เป็นสถานทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

โดยสว่นเดยีว’ ภกิษุทัง้หลาย แมก้ารเปรยีบเทยีบวา่สวรรคเ์ป็นสขุก็ไมใ่ชท่ า 

ไดง้า่ย” 

  [๒๕๖] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคท์รงอปุมาไดอ้กีหรอืไม่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ได ้ภกิษุ” แลว้ตรัสวา่ “เปรยีบเหมอืนพระเจา้ 

จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ(์ความส าเร็จ) ๔ ประการ 

เพราะความสมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ ์๔ ประการนัน้เป็นเหต ุ

พระเจา้จักรพรรดนัิน้จงึเสวยสขุโสมนัส 

  พระเจา้จกัรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื จักรแกว้อันเป็นทพิยม์กี า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง มดีมุ และสว่นประกอบ 

ครบทกุอยา่ง ยอ่มปรากฏแกก่ษัตราธริาชในโลกนีผู้ท้รงไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรง 

สนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ รักษาอโุบสถ ประทับอยูช่ัน้บน 

ปราสาทหลังงาม กษัตราธริาชผูท้รงไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ครัน้ทอดพระเนตรแลว้ 

ไดม้พีระราชด ารวิา่ ‘เราไดฟั้งเรือ่งนีม้าวา่ ‘จักรแกว้อันเป็นทพิยม์กี า ๑,๐๐๐ ซี ่มกีง 

มดีมุ และสว่นประกอบครบทกุอยา่ง ยอ่มปรากฏแกก่ษัตราธริาชพระองคใ์ดผูท้รง 

ไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงสนานพระเศยีร ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ รักษาอโุบสถ 

ประทับอยูช่ัน้บนปราสาทหลังงาม กษัตราธริาชพระองคนั์น้ยอ่มเป็นพระเจา้จักรพรรด’ิ 

เราเป็นพระเจา้จักรพรรดกิระมัง’ 

  ล าดับนัน้ กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ทรงลกุจากทีป่ระทับ พระหตัถ ์

เบือ้งซา้ยทรงจับพระภงิคาร(พระน ้าเตา้) พระหัตถเ์บือ้งขวาทรงชจัูกรแกว้ ขึน้ตรัสวา่ 

‘จักรแกว้อันประเสรฐิจงหมนุไป จงไดช้ยัชนะอันยิง่ใหญ’่ ทันใดนัน้จักรแกว้นัน้ก็ 

หมนุไปทางทศิตะวนัออก พระเจา้จักรพรรดพิรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนา ก็เสด็จตามไป 

เสด็จเขา้พักแรมพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนาในประเทศทีจั่กรแกว้หยดุอยู ่พระราชา 

ทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออกพากันเสด็จมาเฝ้า แลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จพระองค ์ราชสมบัต ิ

ของหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทานพระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

  พระเจา้จักรพรรดรัิบสัง่อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลายไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึ 

ลักทรัพย ์ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และทา่น 

ทัง้หลายจงครองราชสมบตัไิปตามเดมิเถดิ’ พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิ 

ตะวนัออกเหลา่นัน้ ไดก้ลายเป็นผูส้นับสนุนพระเจา้จักรพรรดแิลว้ 

  [๒๕๗] ภกิษุทัง้หลาย จากนัน้ จักรแกว้ก็หมนุไปจรดมหาสมทุรดา้นทศิ 

ตะวนัออก แลว้หมนุกลับไปดา้นทศิใต ้ฯลฯ หมนุไปจรดมหาสมทุรดา้นทศิใต ้

แลว้หมนุกลับไปดา้นทศิตะวนัตก ฯลฯ หมนุไปจรดมหาสมทุรดา้นทศิตะวนัตก 

แลว้หมนุกลับไปดา้นทศิเหนอื เสด็จเขา้พักแรมพรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนา ในประเทศ 

ทีจั่กรแกว้หยดุอยู ่

  พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอืพากันเสด็จมาเฝ้า แลว้กราบทลู 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จ ราชสมบัต ิ

ของหมอ่มฉันเป็นของพระองค ์โปรดประทานพระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ 

  พระเจา้จักรพรรดรัิบสัง่อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลายไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึลักทรัพย ์

ไมพ่งึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา และทา่นทัง้หลายจงปก 

ครองบา้นเมอืงไปตามเดมิเถดิ’ พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิเหนอืเหลา่นัน้ 

ไดก้ลายเป็นผูส้นับสนุนพระเจา้จักรพรรดแิลว้ 

   ๑. ครัง้นัน้ จักรแกว้นัน้ไดป้ราบปรามแผน่ดนิ มมีหาสมทุรเป็นขอบ 

       เขตอยา่งราบคาบ เสร็จแลว้หมนุกลับราชธานนัีน้ ประดษิฐานอยู ่

       เสมอืนลิม่สลักทีพ่ระทวารภายในพระราชวงัของพระเจา้จักรพรรด ิ

       ท าพระทวารภายในพระราชวงัของพระเจา้จักรพรรดใิหส้วา่งไสว 

       ภกิษุทัง้หลาย จักรแกว้เห็นปานนี ้ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  [๒๕๘] ๒. อกีประการหนึง่ ชา้งแกว้ ซึง่เป็นชา้งเผอืก เป็นทีพ่ ึง่ของเหลา่สตัว ์

        มฤีทธิ ์เหาะไปในอากาสได ้เป็นพญาชา้งตระกลูอโุบสถ ยอ่ม 

        ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิพระเจา้จักรพรรดคิรัน้ทอดพระเนตร 

        เห็นชา้งนัน้ จงึมพีระทัยโปรดปรานวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พาหนะคอื 

        ชา้งนีถ้า้ไดน้ าไปฝึก ก็จะเป็นสตัวท์ีเ่ป็นมงคลแน่แท”้ จากนัน้ 

        ชา้งแกว้นัน้จงึไดรั้บการฝึกหัดเหมอืนชา้งอาชาไนยตัวเจรญิซึง่ไดรั้บ 

        การฝึกหัดดแีลว้ตลอดกาลนาน 

     ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาวา่ พระเจา้จักรพรรดเิมือ่จะทรง 

        ทดสอบชา้งแกว้นัน้ จงึเสด็จขึน้ทรงในเวลาเชา้ แลว้เสด็จเลยีบไป 

        ตลอดแผน่ดนิอันมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต แลว้เสด็จกลับมา 

        ราชธานนัีน้ดังเดมิ ทันเสวยพระกระยาหารเชา้ ชา้งแกว้เห็นปาน 

        นีป้รากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิ

    ๓. อกีประการหนึง่ มา้แกว้ ซึง่เป็นมา้ขาว ศรีษะด า มขีนปกดจุ 

        หญา้ปลอ้ง มฤีทธิ ์เหาะไปในอากาศได ้ชือ่พญามา้วลาหก 

        ยอ่มปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิพระเจา้จักรพรรดคิรัน้ทอด 

        พระเนตรเห็นมา้แกว้นัน้ จงึมพีระทัยโปรดปรานวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

        พาหนะคอืมา้นีถ้า้ไดน้ าไปฝึกก็จะเป็นสตัวท์ีเ่ป็นมงคลแน่แท’้ จาก 

        นัน้ มา้แกว้นัน้จงึไดรั้บการฝึกหัดเหมอืนมา้อาชาไนยตัวเจรญิซึง่ได ้

        รับการฝึกหัดดแีลว้ตลอดกาลนาน 

          ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาวา่ พระเจา้จักรพรรดเิมือ่จะทรง 

        ทดสอบมา้แกว้นัน้ จงึเสด็จขึน้ทรงในเวลาเชา้ แลว้เสด็จเลยีบไป 

        ตลอดแผน่ดนิอันมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต แลว้เสด็จกลับมา 

        ราชธานนัีน้ดังเดมิ ทันเสวยพระกระยาหารเชา้ มา้แกว้เห็นปานนี้ 

        ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

   ๔. อกีประการหนึง่ มณีแกว้ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิคอืมณีแกว้ 

       นัน้เป็นแกว้ไพฑรูย ์งามบรสิทุธิต์ามธรรมชาต ิสกุใสเป็นประกาย 

       ไดส้ดัสว่น มแีปดเหลีย่ม เจยีระไนไวด้แีลว้ รัศมแีหง่มณีแกว้นัน้ 

       แผซ่า่นออกไปรอบ ๆ ประมาณ ๑ โยชน์ 

        ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาวา่ พระเจา้จักรพรรดเิมือ่จะทรง 

       ทดสอบมณีแกว้นัน้ ทรงใหห้มูจ่ตรุงคนิเีสนาผกูสอดเกราะแลว้ทรง 

       ยกมณีแกว้นัน้เป็นยอดธง เสด็จไปประทับยนืในทีม่ดืยามราตร ี

       เพราะแสงสวา่งนัน้ ชาวบา้นทีอ่าศัยอยูโ่ดยรอบส าคัญวา่เป็นเวลา 

       กลางวัน จงึพากันประกอบการงาน มณีแกว้เห็นปานนีป้รากฏแก่ 

       พระเจา้จักรพรรด ิ

   ๕. อกีประการหนึง่ นางแกว้ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิคอืนางแกว้นัน้ 

       เป็นสตรรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไม ่

       สงูเกนิไป ไมเ่ตีย้เกนิไป ไมผ่อมเกนิไป ไมอ่ว้นเกนิไป ไมด่ าเกนิไป 

       ไมข่าวเกนิไป งดงามเกนิผวิพรรณของหญงิมนุษย ์แตไ่มถ่งึ 

       ผวิพรรณทพิย ์กายของนางแกว้นัน้มสีมัผัสออ่นนุ่มดจุปยุนุ่นหรอื 

       ปยุฝ้าย มรีา่งกายอบอุน่ในฤดหูนาว เย็นในฤดรูอ้น มกีลิน่ 

       จันทนห์อมฟุ้งออกจากกาย กลิน่ดอกอบุลฟุ้งออกจากปากของนาง 

       นางแกว้นัน้มปีกตติืน่กอ่นนอนทหีลัง คอยฟังวา่จะรับสัง่ใหท้ าอะไร 

       ประพฤตติอ้งพระทัย ทลูแตค่ าไพเราะตอ่พระเจา้จักรพรรด ิและ 

       นางแกว้นัน้จะไมป่ระพฤตนิอกพระทัยพระเจา้จักรพรรด ิไฉนเลา่ 

       จะประพฤตลิว่งเกนิทางกายได ้นางแกว้เห็นปานนีป้รากฏแกพ่ระ 

       เจา้จักรพรรด ิ

   ๖. อกีประการหนึง่ คหบดแีกว้ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิคอื 

       คหบดแีกว้นัน้เป็นผูม้ตีาทพิย ์อันเกดิแตผ่ลกรรม ซึง่สามารถเห็น 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

       ขมุทรัพยทั์ง้ทีม่เีจา้ของและไมม่เีจา้ของ เขาเขา้เฝ้าพระเจา้ 

       จักรพรรดแิลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะ ขอพระองคโ์ปรดทรง 

       เป็นผูข้วนขวายนอ้ยเถดิ ขา้พระองคจั์กท าหนา้ทีก่ารคลังให ้

       พระองค’์ 

    ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาวา่ พระเจา้จักรพรรดเิมือ่จะทรง 

       ทดสอบคหบดแีกว้นัน้ จงึเสด็จลงเรอืลัดกระแสน ้าไปกลางแมน่ ้า 

       คงคา แลว้ไดรั้บสัง่กับคหบดแีกว้วา่ ‘คหบด ีฉันตอ้งการเงนิ 

       และทอง’ คหบดแีกว้จงึกราบทลูวา่ ‘ขา้แตม่หาราช ถา้เชน่นัน้ 

       โปรดใหเ้ทยีบเรอืเขา้ฝ่ังขา้งหนึง่เถดิ’ พระเจา้จักรพรรด ิตรัสวา่ 

       ‘คหบด ีฉันตอ้งการเงนิและทองตรงนีแ้หละ’ ทันใดนัน้ คหบด ี

       แกว้นัน้จงึเอามอืทัง้สองหยอ่นลงในน ้า ยกหมอ้ทีเ่ต็มดว้ยเงนิและ 

       ทองขึน้มา แลว้กราบทลูพระเจา้จักรพรรดวิา่ ‘เทา่นีพ้อหรอืยัง 

       มหาราช เทา่นีใ้ชไ้ดห้รอืยัง มหาราช เทา่นีพ้อบชูาแลว้หรอืยัง 

       มหาราช’ พระเจา้จักรพรรดจิงึตรัสอยา่งนีว้า่ ‘คหบด ีเทา่นีพ้อแลว้ 

       เทา่นี้ใชไ้ดแ้ลว้ เทา่นี้ชือ่วา่บชูาแลว้’ คหบดแีกว้เห็นปานนีป้รากฏ 

       แกพ่ระเจา้จักรพรรด ิ

   ๗. อกีประการหนึง่ ปรณิายกแกว้ปรากฏแกพ่ระเจา้จักรพรรด ิคอื 

       ปรณิายกแกว้นัน้เป็นบัณฑติ มปีรชีาสามารถถวายขอ้แนะน าให ้

       พระเจา้จักรพรรดทิรงบ ารงุผูท้ีค่วรบ ารงุ ถอดถอนผูท้ีค่วรถอดถอน 

       ทรงแตง่ตัง้ผูท้ีค่วรแตง่ตัง้ เขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรดแิลว้กราบทลู 

       อยา่งนี้วา่ ‘ขอเดชะ ขอพระองคโ์ปรดทรงเป็นผูข้วนขวายนอ้ยเถดิ 

       ขา้พระองคจั์กถวายค าปรกึษา’ ปรณิายกแกว้เห็นปานนีป้รากฏแก ่

       พระเจา้จักรพรรด ิ

  ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการนี ้

  [๒๕๙] พระเจา้จกัรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื พระเจา้จักรพรรดใินโลกนี ้มพีระรปูงดงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส ม ี

พระฉวผีดุผอ่งยิง่นักเกนิกวา่มนุษยเ์หลา่อืน่ พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ 

ดว้ยฤทธิ ์นีเ้ป็นประการที ่๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  อกีประการหนึง่ พระเจา้จักรพรรดมิพีระชนมายยุนื ทรงด ารงอยูใ่นราชสมบัต ิ

นานเกนิกวา่มนุษยเ์หลา่อืน่ พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์นีเ้ป็น 

ประการที ่๒ 

  อกีประการหนึง่ พระเจา้จักรพรรดมิพีระโรคาพาธนอ้ย มโีรคเบาบาง 

ประกอบดว้ยไฟธาตสุ าหรับยอ่ยอาหารสม า่เสมอ ไมเ่ย็นจัด ไมร่อ้นจัด เกนิกวา่ 

มนุษยเ์หลา่อืน่ พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์นีเ้ป็นประการที่ ๓ 

  อกีประการหนึง่ พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจ ของ 

พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย เปรยีบเหมอืนบดิาเป็นทีรั่กเป็นทีช่อบใจของบตุร 

แมฉั้นใด พระจักรพรรดก็ิฉันนัน้เหมอืนกัน ทรงเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของ 

พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย 

  อนึง่ พราหมณ์และคหบดทัีง้หลายเป็นทีโ่ปรดปราน เป็นทีพ่อพระทัยแม ้

ของพระเจา้จักรพรรด ิเปรยีบเหมอืนบตุรเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของบดิา แมฉั้นใด 

พราหมณ์และคหบดทัีง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ก็เป็นทีโ่ปรดปราน เป็นทีพ่อพระ 

ทัยแมข้องพระเจา้จักรพรรด ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาวา่ พระเจา้จักรพรรดพิรอ้มดว้ยจตรุงคนิเีสนา 

เสด็จประพาสพระราชอทุยาน ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดพีากันเขา้เฝ้าพระเจา้ 

จักรพรรด ิแลว้กราบทลูอยา่งนี้วา่ ‘ขอเดชะ มหาราชเจา้ ขอพระองคอ์ยา่ดว่น 

เสด็จไป โปรดเสด็จโดยอาการทีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดช้มพระบารมนีาน ๆ เถดิ’ 

แมพ้ระเจา้จักรพรรดไิดรั้บสัง่เรยีกนายสารถมีาตรัสวา่ ‘แน่ะพอ่สารถ ีทา่นจง 

คอ่ย ๆ ขบัไปโดยอาการทีฉั่นจะพงึเยีย่มพราหมณ์และคหบดไีดน้าน ๆ เถดิ’ 

พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์นีเ้ป็นประการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยฤทธิ ์๔ ประการนี ้

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ ์๔ 

ประการนี ้พงึเสวยสขุโสมนัสอันมคีวามสมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ ์๔ 

ประการนัน้เป็นเหตบุา้งไหม” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๙. พาลปัณฑติสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระเจา้จักรพรรดทิรงเป็น 

ผูส้มบรูณ์ดว้ยแกว้แมป้ระการเดยีว ยังเสวยสขุโสมนัสทีเ่กดิเพราะแกว้แมป้ระการ 

เดยีวนัน้เป็นเหตไุด ้ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ ์๔ ประการเลย 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๖๐] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหยบิกอ้นหนิขนาดยอ่ม ๆ เทา่ฝ่า 

พระหัตถข์ ึน้มาแลว้ตรัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืกอ้นหนิขนาดยอ่ม ๆ เทา่ฝ่ามอืทีเ่ราถอือยูน่ีก้ับขนุเขา 

หมิพานต ์อยา่งไหนใหญก่วา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กอ้นหนิขนาดยอ่ม ๆ เทา่ฝ่าพระหัตถท์ีพ่ระองคท์รง 

ถอือยูน่ี ้มปีระมาณนอ้ยนัก เปรยีบเทยีบกับขนุเขาหมิพานตแ์ลว้ ไมถ่งึการนับ 

ไมถ่งึแมส้ว่นแหง่เสีย้ว ไมถ่งึแมก้ารเทยีบกันไดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ฉันนัน้เหมอืนกัน สขุโสมนัสทีพ่ระเจา้จักรพรรดทิรงเป็นผู ้

สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ และฤทธิ ์๔ ประการ ทรงเสวยสขุโสมนัสอันม ี

ความสมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการและฤทธิ ์๔ ประการนัน้เป็นเหต ุเปรยีบเทยีบ 

กับสขุทีเ่ป็นทพิยแ์ลว้ ไมถ่งึการนับ ไมถ่งึแมส้ว่นแหง่เสีย้ว ไมถ่งึแมก้ารเทยีบ 

กันไดเ้ลย 

  บัณฑตินัน้ เพราะเวลาลว่งเลยมานาน ในบางครัง้บางคราวถา้มาเกดิเป็น 

มนุษย ์ก็จะเกดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล๑ ตระกลูพราหมณมหาศาล 

หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล เห็นปานนัน้ อันเป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก ม ี

โภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมาก มทีรัพยแ์ละธัญชาตมิาก 

และบัณฑตินัน้เป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก มปีกต ิ

ไดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่ง 

ประทปี เขาจงึประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ จงึไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค์

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาศาล หมายถงึผูม้ทีรัพยม์าก คอื ขัตตยิมหาศาลมพีระราชทรัพย ์๑๐๐-๑,๐๐๐ โกฏ ิ

   พราหมณมหาศาลมทีรัพย ์๘๐ โกฏ ิคหบดมีหาศาลมทีรัพย ์๔๐ โกฏ ิ(ท.ีม.อ. ๒/๒๑๐/๑๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนักเลงการพนัน ไดรั้บโภคสมบัตมิากมาย 

ความชนะของนักเลงการพนันผูไ้ดรั้บโภคสมบัตมิากเพราะความชนะครัง้แรกนัน้ 

เป็นเพยีงเล็กนอ้ย โดยทีแ่ท ้ความชนะของบัณฑติผูป้ระพฤตกิายสจุรติ ประพฤต ิ

วจสีจุรติ ประพฤตมิโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เป็น 

ความชนะทีย่ ิง่ใหญก่วา่นัน้ นีเ้ป็นภมูขิองบัณฑติทีบ่ัณฑติบ าเพ็ญไวทั้ง้ส ิน้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พาลปณัฑติสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เทวทตูสตูร 

วา่ดว้ยเทวทตู 

  [๒๖๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเรอืน ๒ หลัง มปีระตตูรงกัน บรุษุผูม้ตีาด ี

ยนือยูต่รงกลางเรอืน ๒ หลังนัน้ พงึเห็นคนก าลังเดนิเขา้เรอืนบา้ง ก าลังเดนิออก 

จากเรอืนบา้ง ก าลังเดนิมาบา้ง ก าลังเดนิไปบา้ง แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละ 

เกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ 

‘สตัวเ์หลา่นีป้ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ 

มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หรอืสตัวเ์หลา่นีป้ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และ 

มโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรม 

ตามความเห็นชอบ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในหมูม่นุษย ์สตัวเ์หลา่นีป้ระกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในเปรตวสิยั 

หรอืสตัวเ์หลา่นีป้ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ 

มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ก็หรอืวา่สตัวเ์หลา่นีป้ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ 

และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรม 

ตามความเห็นผดิ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ 

  [๒๖๒] ภกิษุทัง้หลาย นายนริยบาล๒จับแขนเขาไปแสดงตอ่พญายม๓วา่ 

‘ขอเดชะ คนผูน้ีไ้มเ่กือ้กลูมารดา ไมเ่กือ้กลูบดิา ไมเ่กือ้กลูสมณะ ไมเ่กือ้กลู 

พราหมณ์ และไมอ่อ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู ขอพระองคจ์งลงโทษคนผูน้ีเ้ถดิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย พญายมสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตู๔ที ่๑ วา่ ‘เจา้ 

ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๑ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  พญายมถามเขาวา่ ‘ในหมูม่นุษย ์เด็กเล็กผูย้ังออ่นนอนหงายกลิง้เกลอืกอยู ่

ในมตูรและกรสีของตน เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘เคยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีห้รอืวา่ ‘ถงึตัวเราก็ม ี

ความเกดิเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเกดิไปได ้เอาเถดิ เราจะท าความดทีางกาย 

วาจา และใจ’ 

  ‘ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๒๖๑/๑๘๓ 

๒ นายนริยบาล หมายถงึผูท้ าหนา้ทีล่งโทษสัตวน์รก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๓) 

๓ พญายม หมายถงึพญาเวมาณกิเปรต ซึง่บางครัง้เสวยสมบัตใินวมิานทพิย ์บางคราวเสวยวบิากกรรม 

   และพญายมนัน้มใิชม่ตีนเดยีว แตม่ถีงึ ๔ ตนประจ าประตนูรก ๔ ประต ู(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๓) 

๔ เทวทตู ในทีน่ีห้มายถงึสือ่แจง้ขา่วมฤตย ูเป็นสัญญาณเตอืนใหร้ะลกึถงึคตธิรรมดาของชวีติไมใ่หป้ระมาท 

   ไดแ้ก ่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ปรากฏเสมอืนเทวดาทรงเครือ่งมาประทับยนืในอากาศเตอืนวา่ 

   “วันโนน้ทา่นจะตาย” (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

  ‘เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู ่เอาเถดิ 

เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย 

พีส่าวนอ้งสาว มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ สมณพราหมณ์ เทวดา ไมไ่ด ้

ท าใหเ้จา้เลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้’ (๑) 

  [๒๖๓] พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๑ แลว้ จงึ 

สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีง ถงึเทวทตูที ่๒ วา่ ‘เจา้ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๒ ปรากฏ 

ในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุมอีาย ุ๘๐ ปี ... ๙๐ ปี ... หรอื ๑๐๐ ปี 

เป็นคนชรา มซีีโ่ครงคด หลังโกง่ หลังคอ่ม ถอืไมเ้ทา้ เดนิงก ๆ เงิน่ ๆ เก ้ๆ 

กงั ๆ หมดความเป็นหนุ่มสาว ฟันหัก ผมหงอก ศรีษะลา้น หนังเหีย่ว ตัวตกกระ 

เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื’ 

  ‘เคยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีห้รอืวา่ ‘ถงึตัวเราก็ม ี

ความแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้เอาเถดิ เราจะท าความดทีางกาย 

วาจา และใจ’ 

  ‘ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู ่เอาเถดิ 

เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย 

พีส่าวนอ้งสาว มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ สมณพราหมณ์ เทวดา ไมไ่ด ้

ท าใหเ้จา้เลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้’ (๒) 

  [๒๖๔] พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๒ แลว้ จงึ 

สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูที ่๓ วา่ ‘เจา้ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๓ ปรากฏใน 

หมูม่นุษยบ์า้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

  ‘ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุเจ็บป่วย ประสบทกุข ์เป็นไขห้นัก นอนจมอยู ่

ในมตูรและกรสีของตน ผูอ้ ืน่ตอ้งชว่ยพยงุใหล้กุขึน้ชว่ยป้อนอาหาร เจา้ไมเ่คยเห็น 

บา้งหรอื’ 

  ‘เคยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีห้รอืวา่ ‘ถงึตัวเราก็ม ี

ความป่วยไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความป่วยไขไ้ปได ้เอาเถดิ เราจะท าความด ี

ทางกาย วาจา และใจ’ 

  ‘ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู ่เอาเถดิ 

เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย 

พีส่าวนอ้งสาว มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ สมณพราหมณ์ เทวดา ไมไ่ด ้

ท าใหเ้จา้เลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้’ (๓) 

  [๒๖๕] พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๓ แลว้ จงึสอบ 

สวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูที ่๔ วา่ ‘เจา้เคยเห็นเทวทตูที ่๔ ปรากฏในหมู ่

มนุษยบ์า้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘ในหมูม่นุษย ์พระราชารับสัง่ใหจั้บโจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ ลงอาญาดว้ย 

ประการตา่ง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ใหเ้ฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลอง 

บา้ง ตัดมอืบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง ตัดใบหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง 

ตัดทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบนศรีษะบา้ง ถลกหนังศรีษะแลว้ขดัให ้

ขาวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยัดปากจนเลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้พันตัว 

ราดน ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง พันมอืแลว้จดุไฟตา่งคบบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึ 

ขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจนลม้ลงบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึบัน้เอว ท าใหม้องด ู

เหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหล็กทีข่อ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ 

ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่วหนัง เนือ้ เอ็นออกมาบา้ง เฉือนเนือ้ออกเป็น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

แวน่ ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนัง เนือ้ เอ็น ออกเหลอืไวแ้ต ่

กระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง เสยีบใหต้ดิดนิแลว้จับเขาหมนุได ้

รอบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไวแ้ตก่องเนือ้เหมอืนตั่งใบไมบ้า้ง 

รดตัวดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิจนเหลอืแตก่ระดกูบา้ง ให ้

นอนบนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื’ 

  ‘เคยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีห้รอืวา่ ‘ไดย้นิวา่ 

สตัวผ์ูท้ าบาปกรรมไวเ้หลา่นัน้ จะถกูลงอาญาดว้ยประการตา่ง ๆ เห็นปานนีใ้น 

ปัจจบุัน ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึชาตหินา้ เอาเถดิ เราจะท าความดทีางกาย วาจา 

และใจ’ 

  ‘ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู ่เอาเถดิ 

เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย 

พีส่าวนอ้งสาว มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ สมณพราหมณ์ เทวดา ไมไ่ดท้ าใหเ้จา้ 

เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้’ (๔) 

  [๒๖๖] พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๔ แลว้ จงึ 

สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูที ่๕ วา่ ‘เจา้ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๕ ปรากฏใน 

หมูม่นุษยบ์า้งหรอื’ 

  เขาตอบวา่ ‘ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุทีต่าย ๑ วนั ๒ วนั หรอื ๓ วนั พองขึน้ 

เป็นสเีขยีว มนี ้าเหลอืงแตกซา่น เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื’ 

  ‘เคยเห็น พระเจา้ขา้’ 

  ‘เจา้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีห้รอืวา่ ‘ถงึตัวเราก็มคีวาม 

ตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้เอาเถดิ เราจะท าความดทีางกาย วาจา 

และใจ’ 

  ‘ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

  ‘เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัวประมาทอยู ่เอาเถดิ 

เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย 

พีส่าวนอ้งสาว มติร อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ สมณพราหมณ์ เทวดา ไมไ่ด ้

ท าใหเ้จา้เลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้’ (๕) 

  [๒๖๗] พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๕ นัน้แลว้ก็นิง่เฉย 

  นายนริยบาลจงึลงกรรมกรณ์ชือ่เครือ่งพันธนาการ ๕ อยา่ง คอื ตอกตะป ู

เหล็กรอ้นแดงทีม่อื ๒ ขา้ง ทีเ่ทา้ ๒ ขา้ง และทีก่ลางอก เขาเสวยทกุขเวทนา 

กลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น ณ ทีนั่น้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยัง 

ไมส่ ิน้ไป 

  นายนริยบาลฉุดลากเขาไป เอาขวานถาก ฯลฯ 

  นายนริยบาลจับเขาเอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง เอามดีเฉือน ฯลฯ จับเขา 

เทยีมรถแลน่กลับไปกลับมาบนพืน้ดนิอันรอ้นลกุเป็นเปลว โชตชิว่ง ฯลฯ บังคับ 

เขาขึน้ลงภเูขาถา่นเพลงิลกูใหญท่ีไ่ฟลกุโชน ฯลฯ จับเขาเอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะ 

ลง ทุม่ลงในโลหกมุภอีันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟ เขาถกูตม้เดอืดจนตัวพองใน 

โลหกมุภนัีน้ เขาเมือ่ถกูตม้เดอืดจนตัวพองในโลหกมุภนัีน้ บางครัง้ลอยขึน้ 

บางครัง้จมลง บางครัง้ลอยขวาง เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

อยูใ่นโลหกมุภอีันรอ้นแดงนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

นายนริยบาลจงึทุม่เขาลงในมหานรก 

  ก็มหานรกนัน้ 

    ม ี๔ มมุ ๔ ประต ูแบง่ออกเป็นสว่น 

   มกี าแพงเหล็กลอ้มรอบ ครอบดว้ยฝาเหล็ก 

   มหานรกนัน้ มพีืน้เป็นเหล็ก ลกุโชนโชตชิว่ง 

   แผไ่ปไกลดา้นละ ๑๐๐ โยชน ์ตัง้อยูท่กุเมือ่ 

  [๒๖๘] ภกิษุทัง้หลาย เปลวไฟแหง่มหานรกนัน้ ลกุโพลงขึน้จากฝาดา้น 

ทศิตะวนัออกจรดฝาดา้นทศิตะวนัตก ลกุโพลงขึน้จากฝาดา้นทศิตะวนัตกจรดฝา 

ดา้นทศิตะวนัออก ลกุโพลงขึน้จากฝาดา้นทศิเหนอืจรดฝาดา้นทศิใต ้ลกุโพลงขึน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

จากฝาดา้นทศิใตจ้รดฝาดา้นทศิเหนอื ลกุโพลงขึน้จากเบือ้งลา่งจรดเบือ้งบน ลกุ 

โพลงขึน้จากเบือ้งบนจรดเบือ้งลา่ง เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

อยูใ่นมหานรกนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

  มสีมัยทีบ่างครัง้บางคราว เมือ่ลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิตะวนัออกของ 

มหานรกนัน้จะถกูเปิด เขาจะวิง่ไปทีป่ระตนัูน้อยา่งรวดเร็ว เมือ่เขาวิง่ไปอยา่ง 

รวดเร็วจงึถกูไฟไหมผ้วิบา้ง ไหมห้นังบา้ง ไหมเ้นือ้บา้ง ไหมเ้อ็นบา้ง แมก้ระดกู 

ทัง้หลายก็มอดไหมเ้ป็นควนั อวยัวะทีถ่กูแยกออกแลว้จะกลับคงรปูเดมิทันท ีใน 

ขณะทีเ่ขามาถงึ ประตนัูน้จะถกูปิด เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

อยูใ่นมหานรกนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

  มสีมัยทีบ่างครัง้บางคราว เมือ่ลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิตะวนัตกของ 

มหานรกนัน้จะถกูเปิด ... ประตดูา้นทศิเหนอืจะถกูเปิด ... ประตดูา้นทศิใตจ้ะถกู 

เปิด ... เขาจะวิง่ไปทีป่ระตนัูน้อยา่งรวดเร็ว เมือ่เขาวิง่ไปอยา่งรวดเร็วจงึถกูไฟ 

ไหมผ้วิบา้ง ไหมห้นังบา้ง ไหมเ้นือ้บา้ง ไหมเ้อ็นบา้ง แมก้ระดกูทัง้หลายก็มอด 

ไหมเ้ป็นควนั อวยัวะทีถ่กูแยกออกแลว้จะกลับคงรปูเดมิทันท ีในขณะทีเ่ขามาถงึ 

ประตนัูน้จะถกูปิด เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่น 

มหานรกนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

  มสีมัยทีบ่างครัง้บางคราว เมือ่ลว่งกาลไปนาน ประตมูหานรกดา้นทศิ 

ตะวนัออกจะถกูเปิด เขาจะวิง่ไปทีป่ระตนัูน้อยา่งรวดเร็ว เมือ่เขาวิง่ไปอยา่งรวดเร็ว 

จงึถกูไฟไหมผ้วิบา้ง ไหมห้นังบา้ง ไหมเ้นือ้บา้ง ไหมเ้อ็นบา้ง แมก้ระดกูทัง้หลาย 

ก็มอดไหมเ้ป็นควนั อวยัวะทีถ่กูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทันท ี(แต)่เขาจะ 

ออกทางประตนัูน้ได ้

  [๒๖๙] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. รอบ ๆ มหานรกนัน้ มคีถูนรกขนาดใหญอ่ยู ่เขาตกลงในคถูนรกนัน้ 

       ในคถูนรกนัน้แล สตัวป์ากเข็มทัง้หลายยอ่มเจาะผวิ เจาะผวิแลว้ 

       จงึเจาะหนัง เจาะหนังแลว้ จงึเจาะเนือ้ เจาะเนือ้แลว้ จงึเจาะเอ็น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

       เจาะเอ็นแลว้ จงึเจาะกระดกู เจาะกระดกูแลว้ จงึกนิเยือ่ในกระดกู 

       เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่นมหานรกนัน้ 

       แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

   ๒. รอบ ๆ คถูนรกนัน้ มกีกุกลุนรก๑ขนาดใหญอ่ยู ่เขาตกลงใน 

       กกุกลุนรกนัน้ จงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่น 

       กกุกลุนรกนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

   ๓. รอบ ๆ กกุกลุนรกนัน้ มป่ีางิว้ขนาดใหญส่งู ๑ โยชน ์มหีนามยาว 

       ๑๖ องคลุ ีรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟ นายนริยบาลบังคับเขาขึน้ลง 

       ทีป่่างิว้นัน้ เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่น 

       ป่างิว้นัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

   ๔. รอบ ๆ ป่างิว้นัน้มป่ีาไมท้ีม่ใีบเป็นดาบขนาดใหญอ่ยู ่เขาเขา้ไป 

       ในป่าไมท้ีม่ใีบเป็นดาบนัน้ ใบไมท้ีเ่ป็นดาบถกูลมพัดแลว้จะตดัมอื 

       เขาบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดมอืและเทา้บา้ง ตัดหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง 

       ตัดหแูละจมกูบา้ง เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

       อยูใ่นป่าไมท้ีม่ใีบเป็นดาบนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรม 

       นัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

   ๕. รอบ ๆ ป่าไมท้ีม่ใีบเป็นดาบนัน้มแีมน่ ้าอันมนี ้าเป็นดา่งขนาดใหญ่ 

       อยู ่เขาตกลงในแมน่ ้าอันมนี ้าเป็นดา่งนัน้ จงึลอยไปในแมน่ ้าอันม ี

       น ้าเป็นดา่งนัน้ ตามกระแสบา้ง ทวนกระแสบา้ง ตามกระแสและ 

       ทวนกระแสบา้ง เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

       อยูใ่นนรกแมน่ ้าอันมนี ้าเป็นดา่งนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ที ่

       บาปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กกุกลุนรก ในทีน่ีห้มายถงึนรกทีม่เีถา้รอ้นประมาณ ๑๐๐ โยชน ์ภายในเต็มดว้ยเปลวไฟและถา่นเพลงิ 

   ขนาดเทา่เรอืนยอด (ม.อ.ุอ. ๓/๒๖๙/๑๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

๑๐. เทวทตูสตูร 

  [๒๗๐] ภกิษุทัง้หลาย นายนริยบาลใชเ้บ็ดเกีย่วสตัวน์รกนัน้ขึน้มาวางไวบ้นบก 

แลว้ถามเขาอยา่งนีว้า่ ‘พ่อมหาจ าเรญิ เจา้ตอ้งการอะไร’ 

  เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้หวิ เจา้ขา้’ 

  นายนริยบาลจงึใชข้อเหล็กอันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟเกีย่วปากใหอ้า้ แลว้ใส ่

กอ้นโลหะอันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟเขา้ไปในปาก กอ้นโลหะนัน้จงึไหมร้มิฝีปากบา้ง 

ไหมป้ากบา้ง ไหมค้อบา้ง ไหมท้อ้งบา้ง พาไสใ้หญบ่า้ง ไสน้อ้ยบา้งของเขา 

ออกมาทางทวารหนัก เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อยูใ่นนรกนัน้ 

แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป 

  นายนริยบาลถามเขาวา่ ‘พอ่มหาจ าเรญิ เจา้ตอ้งการอะไร’ 

  เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้กระหาย เจา้ขา้’ 

  นายนริยบาลจงึใชข้อเหล็กอันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟเกีย่วปากใหอ้า้ แลว้ 

กรอกน ้าทองแดงอันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟเขา้ไปในปาก น ้าทองแดงนัน้จงึลวก 

รมิฝีปากบา้ง ลวกปากบา้ง ลวกคอบา้ง ลวกทอ้งบา้ง พาไสใ้หญบ่า้ง ไสน้อ้ย 

บา้งของเขา ออกมาทางทวารหนัก เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

อยูใ่นนรกนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยังไมส่ ิน้ไป นายนริยบาล 

จงึโยนเขาเขา้ไปในมหานรกอกี 

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ พญายมไดค้ดิวา่ ‘ไดย้นิวา่ ชนเหลา่ใดท า 

บาปอกศุลกรรมไวใ้นโลก ชนเหลา่นัน้จงึถกูนายนริยบาลทรมานดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ 

อยา่งนี ้โอหนอ เราพงึไดค้วามเป็นมนุษย ์พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พงึเสด็จอบุตัใินโลก เราพงึเขา้ไปเฝ้าพระองค ์พระองคพ์งึแสดงธรรมแกเ่รา และ 

เราพงึรูท่ั้วถงึธรรมของพระองค’์ 

  เราไดฟั้งความนัน้จากสมณะหรอืพราหมณ์อืน่แลว้ จงึกลา่วอยา่งนีก็้หาไม่ 

แตเ่รากลา่วสิง่ทีเ่รารูเ้อง เห็นเอง ทราบเองเทา่นัน้” 

  [๒๗๑] พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึได ้

ตรัสคาถาประพันธอ์ืน่อกีตอ่ไปวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๓. สญุญตวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    “มาณพเหลา่ใดอันเทวทตูตักเตอืนแลว้ ยังประมาทอยู ่

   มาณพเหลา่นัน้เขา้ถงึหมูท่ีเ่ลว 

   ยอ่มเศรา้โศกตลอดกาลนาน 

    สว่นสตับรุษุเหลา่ใดเป็นผูส้งบในโลกนี ้

   อันเทวทตูตกัเตอืนแลว้ ไมป่ระมาทในอรยิธรรมในกาลใด ๆ 

   เห็นภัยในความยดึมั่นถอืมั่น 

   ทีเ่ป็นบอ่เกดิแหง่ความเกดิและความตาย 

   เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น จงึหลดุพน้ 

   ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ความเกดิและความตาย 

    สตับรุษุเหลา่นัน้จงึถงึความเกษม 

   มคีวามสขุ ดับสนทิในปัจจบุัน 

   ลว่งพน้เวรและภัยทกุอยา่ง 

   ขา้มพน้ทกุขทั์ง้ส ิน้ไดแ้ลว้” ดังนีแ้ล๑ 

เทวทตูสตูรที ่๑๐ จบ 

สญุญตวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. จฬูสญุญตสตูร   ๒. มหาสญุญตสตูร 

    ๓. อัจฉรยิัพภตูสตูร   ๔. พักกลุัตเถรัจฉรยิัพภตูสตูร 

    ๕. ทันตภมูสิตูร   ๖. ภมูชิสตูร 

    ๗. อนุรทุธสตูร   ๘. อปัุกกเิลสสตูร 

    ๙. พาลปัณฑติสตูร   ๑๐. เทวทตูสตูร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ เทวทตูสตูร องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๓๖-๓๗/๑๙๑-๑๙๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑. ภัทเทกรัตตสตูร 

 

๔. วภิงัควรรค 

หมวดวา่ดว้ยการจ าแนกธรรม 

๑. ภทัเทกรตัตสูตร 

วา่ดว้ยผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 

  [๒๗๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอทุเทส๑และวภิังค์๒ของบคุคลผูม้รีาตรเีดยีว 

เจรญิ๓แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังอทุเทสและวภัิงคนั์น้ จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทูลรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสคาถาประพันธน์ีว้า่ 

    “บคุคลไมค่วรค านงึถงึ๔สิง่ทีล่ว่งไปแลว้๕ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุเทส ในทีน่ีห้มายถงึบทมาตกิาหรอืหัวขอ้ธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๒/๑๗๔) 

๒ วภิงัค ์ในทีน่ีห้มายถงึการจ าแนกเนือ้ความใหพ้สิดาร (ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๒/๑๗๔) 

๓ ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ หมายถงึผูใ้ชเ้วลากลางคนืใหห้มดไปดว้ยการเจรญิวปัิสสนากัมมัฏฐานเทา่นัน้ไม ่

   ค านงึถงึเรือ่งอืน่ ๆ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๒/๑๗๔) 

๔ ไมค่วรค านงึถงึ ในทีน่ีห้มายถงึไมป่รารถนาขันธ ์๕ ดว้ยตัณหาและทฏิฐ ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๒/๑๗๔) 

๕ ส ิง่ทีล่ว่งมาแลว้ ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) ในอดตี (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๒๗๒/๑๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑. ภัทเทกรัตตสตูร 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ”๑ 

  [๒๗๓] บคุคลค านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิ๒ทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี 

เราไดม้รีปูอยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้เีวทนา 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีญัญา 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีงัขาร 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้วีญิญาณ 

อยา่งนี”้๓ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุอป. (แปล) ๓๓/๒๔๔-๒๔๗/๓๒๔ 

๒ ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิ ในทีน่ีห้มายถงึด าเนนิใหเ้ป็นไปตามตัณหาในขันธเ์หลา่นัน้ มรีปูขันธ ์

   เป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๓/๑๗๕) 

๓ ดเูทยีบ ข.ุม.(แปล) ๒๙/๘๔/๒๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑. ภัทเทกรัตตสตูร 

  บคุคลไมค่ านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เรา 

ไดม้รีปูอยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้เีวทนา 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีญัญา 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีงัขาร 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้ ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๒๗๔] บคุคลหวงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขันธว์า่ “ในอนาคต เรา 

พงึมรีปูอยา่งนี”้ 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมห่วงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต 

เราพงึมรีปูอยา่งนี”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑. ภัทเทกรัตตสตูร 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลไมห่วงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๒๗๕] บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง พจิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

  พจิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามวีญิญาณ 

บา้ง พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณบา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรม 

ของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความ 

เป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง ไม่ 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑. ภัทเทกรัตตสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาม ี

วญิญาณบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาใน 

วญิญาณบา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

    บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘เราจักแสดงอทุเทสและวภิังค ์

ของบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกเ่ธอทัง้หลาย’ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ ดว้ยประการ 

ฉะนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ภทัเทกรตัตสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

 

๒. อานนัทภทัเทกรตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนทแ์สดงเรือ่งผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 

  [๒๗๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ทา่นพระอานนทช์ีแ้จงใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และกลา่วอทุเทสและวภัิงคแ์หง่บคุคล 

ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิอยูใ่นหอฉัน 

  ครัน้เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้๑ เขา้ไปยังหอฉัน 

แลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย ใครหนอชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และ 

กลา่วอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิอยูใ่นหอฉัน” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระอานนทช์ีแ้จงให ้

ภกิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และไดก้ลา่วอทุเทสและวภัิงคข์อง 

บคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิอยูใ่นหอฉัน พระพทุธเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

เธอชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และไดก้ลา่วอทุเทส 

และวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไวอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคช์ีแ้จงให ้

ภกิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาอยา่งนี ้และไดก้ลา่วอทุเทสและวภัิงค ์

ของบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ออกจากทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึออกจากผลสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๒๗๖/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  [๒๗๗] บคุคลค านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราได ้

มรีปูอยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้เีวทนา 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีญัญา 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีงัขาร 

อยา่งนี”้ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้วีญิญาณ 

อยา่งนี”้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

  บคุคลไมค่ านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เรา 

ไดม้รีปูอยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้เีวทนา 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีญัญา 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้สีงัขาร 

อยา่งนี”้ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้ ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลหวงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขันธว์า่ “ในอนาคต เรา 

พงึมรีปูอยา่งนี”้ 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ด าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมห่วงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต 

เราพงึมรีปูอยา่งนี”้ 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมห่วงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง พจิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

  พจิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามวีญิญาณ 

บา้ง พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณบา้ง 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรูปโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา 

บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาม ี

วญิญาณบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาใน 

วญิญาณบา้ง 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

    บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคช์ีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาอยา่งนี ้และไดก้ลา่วอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  [๒๗๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อานนท ์เธอชีแ้จงใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา และไดก้ลา่วอทุเทสและวภัิงคข์อง 

บคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  บคุคลค านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งมาแลว้ เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลไมค่ านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลหวงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลหวงัสิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลไมห่วงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลไมห่วงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

      ฯลฯ 

  อานนท ์บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธอ์ืน่อกีตอ่ไปวา่ 

    “บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อานนัทภทัเทกรตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มหากจัจานภทัเทกรตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระมหากจัจานะแสดงเรือ่งผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 

  [๒๗๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ตโปทาราม เขตกรงุราชคฤห ์

ครัง้นัน้แล ทา่นพระสมทิธลิกุขึน้ในราตรตีอนใกลรุ้ง่ เขา้ไปยังสระตโปทะเพือ่สรงน ้า 

สรงเสร็จแลว้ไดก้ลับมายนืนุ่งผา้ผนืเดยีวผึง่ตัวใหแ้หง้อยู ่ขณะนัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป๑ 

เทวดาองคห์นึง่ มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวสระตโปทะ เขา้ไปหา 

ทา่นพระสมทิธถิงึทีอ่ยู ่แลว้ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระสมทิธอิยา่งนี ้

วา่ “ภกิษุ ทา่นจ าอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม” 

  ทา่นพระสมทิธกิลา่ววา่ “อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าอทุเทสและวภัิงค ์

ของบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เม ือ่ราตรผีา่นไป หมายถงึเมือ่ปฐมยามผา่นไป มัชฌมิยามยา่งเขา้มา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๑-๒๒/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ‘แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้อนึง่ ทา่นจ าคาถาทีแ่สดงถงึบคุคลผูม้รีาตรเีดยีว 

เจรญิไดไ้หม” 

  “อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม” 

  “ภกิษุ แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้ขอทา่นจงศกึษา เลา่เรยีน และจ าอทุเทส 

และวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิเถดิ เพราะวา่อทุเทสและวภิังคข์องบคุคล 

ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ ประกอบดว้ยประโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤต ิ

พรหมจรรย”์ 

  เทวดานัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ ก็หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  [๒๘๐] ครัง้นัน้ เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป ทา่นพระสมทิธไิดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่คนืนีต้อนใกลรุ้ง่ ขา้พระองค ์

ลกุขึน้เขา้ไปยังสระตโปทะเพือ่สรงน ้า สรงเสร็จแลว้ ไดก้ลับมายนืนุ่งผา้ผนืเดยีว 

ผึง่ตัวใหแ้หง้อยู ่ขณะนัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์นึง่ มวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวสระตโปทะ เขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ยนื ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ภกิษุ ทา่นจ าอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้ ี

ราตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เทวดานัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่ว 

กับเทวดานัน้วา่ ‘ผูม้อีาย ุอาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม’ 

  เทวดากลา่ววา่ ‘แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้อนึง่ ทา่นจ าคาถาอันแสดงถงึบคุคลผู ้

มรีาตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม’ 

  ขา้พระองคต์อบวา่ ‘อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม’ 

  เทวดากลา่ววา่ ‘ภกิษุ แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้ขอทา่นจงศกึษา เลา่เรยีน 

และจ าอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิเถดิ เพราะวา่อทุเทสและ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

วภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ ประกอบดว้ยประโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่การ 

ประพฤตพิรหมจรรย‘์๑ 

  เทวดานัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ ก็หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง 

อทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกข่า้พระองคเ์ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  ทา่นพระสมทิธทิลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสคาถา 

ประพันธน์ีว้า่ 

    “บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย ์หมายถงึขอ้ปฏบัิตเิบือ้งตน้แหง่มรรคพรหมจรรย ์(ม.อ.ุอ. 

   ๓/๒๘๐/๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสคาถาประพันธน์ีแ้ลว้ ทรงลกุจาก 

พทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

  ครัง้นัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้ไดเ้กดิความ 

สงสยัวา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่รา 

ทัง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

  ใครเลา่หนอ จะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได”้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความคดิขึน้วา่ “ทา่นพระมหากัจจานะนีเ้ป็นผูท้ี ่

พระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่น 

พระมหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไป 

หาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้สอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ” 

  [๒๘๑] ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหากัจจานะวา่ “ทา่นกัจจานะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

อทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่ราทัง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน เราทัง้หลายไดเ้กดิความสงสยัวา่ 

‘พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่ราทัง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ใครเลา่หนอ จะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได’้ 

  ทา่นกัจจานะ เราทัง้หลายคดิวา่ ‘ทา่นมหากัจจานะนี้เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรง 

ยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่นมหากัจจานะก็ 

สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รง 

ชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาท่านมหากัจจานะ 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้สอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นมหากัจจานะ’ ขอทา่นมหากัจจานะ 

จงชีแ้จงเถดิ” 

  ทา่นพระมหากัจจานะจงึตอบวา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

ผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่ละเลยโคนและล าตน้ของตน้ไม ้

ใหญซ่ึง่มแีกน่ไป เขาเขา้ใจวา่แกน่ไมต้อ้งแสวงหาทีก่ ิง่และใบ แมฉั้นใด ขอ้อปุไมย 

นีก็้ฉันนัน้ เมือ่พระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหนา้ทา่นทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายก็ละ 

เลยพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ไป และพงึเขา้ใจเนื้อความนัน้วา่ตอ้งสอบถามกับ 

กระผม แทจ้รงิ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเห็นสิง่ทีค่วรเห็น 

เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ มธีรรม เป็นพรหม เป็นผูเ้ผยแผ ่ประกาศ ขยาย 

เนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม เป็นเจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานีก็้ 

เป็นเวลาอันสมควรทีท่า่นทัง้หลายจะทลูถามเนือ้ความนีก้ับพระองค ์พระผูม้ ี

พระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายพงึทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่วตอบวา่ “ทา่นกัจจานะ เป็นความจรงิทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเห็นสิง่ทีค่วรเห็น เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ มธีรรม 

เป็นพรหม เป็นผูเ้ผยแผ ่ประกาศ ขยายเนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม เป็น 

เจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานีก็้เป็นเวลาอันสมควรทีเ่ราทัง้หลายจะทลู 

ถามเนือ้ความนีก้ับพระองค ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด เรา 

ทัง้หลายจะพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้ อนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะเป็นผูท้ี ่

พระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่น 

พระมหากัจจานะสามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ขอทา่นพระมหากัจจานะไมต่อ้งหนักใจ 

ชีแ้จงเถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ทา่นพระมหากัจจานะกลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

กระผมจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ 

  ทา่นพระมหากัจจานะจงึไดก้ลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ไวว้า่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดาร โดยพสิดารอยา่งนี ้

  [๒๘๒] บคุคลค านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในจักขแุละรปูนัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

จักขอุยา่งนี ้มรีปูอยา่งนี้’ เพราะวญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะ บคุคลจงึ 

ยนิดจัีกขแุละรปูนัน้ บคุคลเมือ่ยนิดจัีกขแุละรปูนัน้ จงึชือ่วา่ค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในโสตะและเสยีงนัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

โสตะอยา่งนี ้มเีสยีงอยา่งนี’้ ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในฆานะและกลิน่นัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

ฆานะอยา่งนี ้มกีลิน่อยา่งนี้’ ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในชวิหาและรสนัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

ชวิหาอยา่งนี ้มรีสอยา่งนี’้ ... 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะนัน้วา่ ‘ในอดตี 

เรามกีายอยา่งนี ้มโีผฏฐัพพะอยา่งนี้’ ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นัน้วา่ ‘ในอดตี 

เรามมีโนอยา่งนี ้มธีรรมารมณ์อยา่งนี้’ เพราะวญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะ 

บคุคลจงึยนิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ บคุคลเมือ่ยนิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้จงึชือ่ 

วา่ค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมค่ านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในจักขแุละรปูนัน้วา่ ‘ในอดตี 

เรามจัีกขอุยา่งนี ้มรีปูอยา่งนี้’ เพราะวญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะ 

บคุคลจงึไมย่นิดจัีกขแุละรปูนัน้ บคุคลเมือ่ไมย่นิดจัีกขแุละรปูนัน้ จงึชือ่วา่ไมค่ านงึ 

ถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในโสตะและเสยีงนัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

โสตะอยา่งนี ้มเีสยีงอยา่งนี’้ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในฆานะและกลิน่นัน้วา่ ‘ในอดตี เรา 

มฆีานะอยา่งนี ้มกีลิน่อยา่งนี้’ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในชวิหาและรสนัน้วา่ ‘ในอดตี เราม ี

ชวิหาอยา่งนี ้มรีสอยา่งนี’้ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะนัน้วา่ ‘ในอดตี 

เรามกีายอยา่งนี ้มโีผฏฐัพพะอยา่งนี้’ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นัน้วา่ ‘ในอดตี 

เรามมีโน๑อยา่งนี ้มธีรรมารมณ์๒อยา่งนี’้ เพราะวญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับ 

ฉันทราคะ บคุคลจงึไมย่นิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ บคุคลเมือ่ไมย่นิดมีโนและ 

ธรรมารมณ์นัน้ จงึชือ่วา่ไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโน ในทีน่ีห้มายถงึภวังคจติ (ม.อ.ุอ. ๓/๒๘๒/๑๗๘) 

๒ ธรรมารมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึธรรมารมณ์ทีเ่ป็นไปในไตรภมู ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๒๘๒/๑๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๒๘๓] บคุคลหวงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมจัีกขอุยา่งนี้ 

มรีปูอยา่งนี’้ เพราะความตัง้จติเป็นปัจจัย บคุคลจงึยนิดจัีกขแุละรปูนัน้ บคุคล 

เมือ่ยนิดจัีกขแุละรปูนัน้ จงึชือ่วา่หวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

  ตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมโีสตะอยา่งนี ้มเีสยีง 

อยา่งนี’้ ... 

  ตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมฆีานะอยา่งนี้ มกีลิน่ 

อยา่งนี’้ ... 

  ตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมชีวิหาอยา่งนี ้มรีส 

อยา่งนี’้ ... 

  ตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมกีายอยา่งนี ้ม ี

โผฏฐัพพะอยา่งนี’้ ... 

  ตัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมมีโนอยา่งนี ้ม ี

ธรรมารมณอ์ยา่งนี’้ เพราะความตัง้จติเป็นปัจจัย บคุคลจงึยนิดมีโนและธรรมารมณ์ 

นัน้ บคุคคลเมือ่ยนิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ จงึชือ่วา่หวังสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมห่วงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมจัีกขอุยา่งนี้ 

มรีปูอยา่งนี’้ เพราะความไมต่ัง้จติเป็นปัจจัย บคุคลจงึไมย่นิดจัีกขแุละรปูนัน้ 

บคุคลเมือ่ไมย่นิดจัีกขแุละรปูนัน้ จงึชือ่วา่ไมห่วงัส ิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

  ไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมโีสตะอยา่งนี ้ม ี

เสยีงอยา่งนี’้ ... 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมฆีานะอยา่งนี ้ม ี

กลิน่อยา่งนี’้ ... 

  ไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมชีวิหาอยา่งนี้ ม ี

รสอยา่งนี’้ ... 

  ไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมกีายอยา่งนี ้ม ี

โผฏฐัพพะอยา่งนี’้ ... 

  ไมต่ัง้จติเพือ่จะไดส้ ิง่ทีต่นยังไมไ่ดว้า่ ‘ในอนาคต เราพงึมมีโนอยา่งนี ้ม ี

ธรรมารมณ์อยา่งนี’้ เพราะความไมต่ัง้จติเป็นปัจจัย บคุคลจงึไมย่นิดมีโนและ 

ธรรมารมณ์นัน้ บคุคลเมือ่ไมย่นิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ จงึชือ่วา่ไมห่วงัส ิง่ทีย่ัง 

ไมม่าถงึ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมห่วงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๒๘๔] บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในจักขแุละรปูทัง้ ๒ อยา่งทีเ่ป็น 

ปัจจบุันนัน้ เพราะวญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะ บคุคลจงึยนิดจัีกขแุละรปูนัน้ 

บคุคลเมือ่ยนิดจัีกขแุละรปู จงึชือ่วา่งอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในโสตะและเสยีง ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในฆานะและกลิน่ ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในชวิหาและรส ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ ... 

  วญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทัง้ ๒ อยา่งที ่

เป็นปัจจบุันนัน้เพราะวญิญาณมคีวามผกูพันกับฉันทราคะ บคุคลจงึยนิดมีโนและ 

ธรรมารมณ์นัน้ บคุคลเมือ่ยนิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ จงึชือ่วา่งอ่นแงน่ในธรรมที ่

เป็นปัจจบุัน 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในจักขแุละรปูทัง้ ๒ อยา่งทีเ่ป็น 

ปัจจบุันนัน้ เพราะวญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะ บคุคลจงึไมย่นิดจัีกขุ 

และรปูนัน้ บคุคลเมือ่ไมย่นิดจัีกขแุละรปูนัน้ จงึชือ่วา่ไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็น 

ปัจจบุัน 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในโสตะและเสยีง ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในฆานะและกลิน่ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในชวิหาและรส ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ ... 

  วญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทัง้ ๒ อยา่งที ่

เป็นปัจจบุันนัน้ เพราะวญิญาณไมม่คีวามผกูพันกับฉันทราคะ บคุคลจงึไมย่นิด ี

มโนและธรรมารมณ์นัน้ บคุคลเมือ่ไมย่นิดมีโนและธรรมารมณ์นัน้ จงึชือ่วา่ไม ่

งอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๒๘๕] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ไวแ้ก่ 

เราทัง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสน ์เสด็จเขา้ไปยัง 

ทีป่ระทับ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดาร โดยพสิดารอยา่งนี ้ทา่นทัง้หลาย 

เมือ่หวงั พงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแแลว้ทลูถามเนือ้ความนัน้ พระองคท์รง 

ตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายพงึทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมยนิดอีนุโมทนาภาษิตของทา่น 

พระมหากัจจานะแลว้ ลกุจากอาสนะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่แกข่า้พระองคทั์ง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ขา้พระองคทั์ง้หลายไดเ้กดิความ 

สงสยัวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่แกเ่ราทัง้หลายวา่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังที ่

ประทับ 

  ใครเลา่หนอ จะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

ไมท่รงชีแ้จงไวโ้ดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ขา้พระองคทั์ง้หลายไดค้ดิวา่ ‘ทา่นพระ 

มหากัจจานะนีแ้ล เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ 

สรรเสรญิแลว้ และทา่นพระมหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทส 

โดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงไวโ้ดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ี

เราทัง้หลายควรเขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้พงึสอบถามเนือ้ความนี้ 

กับทา่นพระมหากัจจานะ’ ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายไดพ้ากันเขา้ไปหาทา่น 

พระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้สอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ ทา่น 

พระมหากัจจานะไดช้ีแ้จงเนือ้ความแกข่า้พระองคทั์ง้หลายดว้ยอาการเหลา่นี ้ดว้ย 

บทเหลา่นี ้ดว้ยพยัญชนะเหลา่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย มหากัจจานะเป็นบัณฑติ ภกิษุ 

ทัง้หลาย มหากัจจานะเป็นผูม้ปัีญญามาก แมว้า่เธอทัง้หลายจะพงึสอบถาม 

เนือ้ความนีก้ับเรา เราก็จะพงึตอบเนือ้ความนัน้เหมอืนกับทีม่หากัจจานะตอบ 

เรือ่งนีม้เีนือ้ความดังนีแ้ล เธอทัง้หลายจงทรงจ าเรือ่งนัน้ไวอ้ยา่งนีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหากจัจานภทัเทกรตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

 

๔. โลมสกงัคยิภทัเทกรตัตสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงเรือ่งผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกพ่ระโลมสกงัคยิะ 

  [๒๘๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ทา่นพระโลมสกังคยิะ อยูท่ี ่

นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ขณะนัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป 

จันทนเทพบตุร มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวนโิครธาราม เขา้ไปหา 

ทา่นพระโลมสกังคยิะถงึทีอ่ยู ่แลว้ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

โลมสกังคยิะอยา่งนีว้า่ “ภกิษุ ทา่นจ าอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีว 

เจรญิไดไ้หม” 

  ทา่นพระโลมสกังคยิะกลา่ววา่ “อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าอทุเทส 

และวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม” 

  “แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้อนึง่ ทา่นจ าคาถาทีแ่สดงถงึบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 

ไดไ้หม” 

  “อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม” 

  “ขา้พเจา้จ าได”้ 

  “ก็ทา่นจ าไดอ้ยา่งไรเลา่” 

  “ภกิษุ สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปัณฑกุัมพลศลิาอาสนท์ี ่

ควงไมป้ารฉัิตตกะ ในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ณ ทีนั่น้เอง พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

อทุเทสและวภัิงคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกเ่ทพชัน้ดาวดงึสว์า่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  ภกิษุ ขา้พเจา้จ าคาถาทีแ่สดงถงึบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดอ้ยา่งนี ้ขอทา่น 

จงศกึษา เลา่เรยีน และจ าอทุเทสและวภัิงคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิเถดิ 

เพราะวา่อทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ ประกอบดว้ยประโยชน์ 

เป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย”์ 

  จันทนเทพบตุรกลา่วดังนีแ้ลว้ ก็หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  [๒๘๗] ครัง้นัน้แล ทา่นพระโลมสกังคยิะ เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป จงึเก็บง า 

เสนาสนะ ถอืบาตรและจวีรหลกีจารกิไปทางกรงุสาวตัถ ีเมือ่จารกิไปโดยล าดบั 

ไดเ้ขา้ไปยังพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “สมัยหนึง่ ขา้พระองคอ์ยูท่ีน่โิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ 

ขณะนัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป เทพบตุรองคห์นึง่ มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวนโิครธาราม เขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ยนื ณ ทีส่มควร ได ้

กลา่วกับขา้พระองคว์า่ ‘ภกิษุ ทา่นจ าอทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีว 

เจรญิไดไ้หม’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เทพบตุรนัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่ว 

กับเทพบตุรนัน้วา่ ‘ผูม้อีาย ุอาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม’ 

  เทพบตุรกลา่ววา่ ‘แมข้า้พเจา้ก็จ าไมไ่ด ้อนึง่ ทา่นจ าคาถาทีแ่สดงถงึบคุคล 

ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดไ้หม’ 

  ขา้พระองคต์อบวา่ ‘อาตมภาพจ าไมไ่ด ้สว่นทา่นจ าไดไ้หม’ 

  ‘ขา้พเจา้จ าได’้ 

  ‘ผูม้อีาย ุก็ทา่นจ าไดอ้ยา่งไรเลา่’ 

  ‘ภกิษุ สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปัณฑกุัมพลศลิาอาสนท์ี ่

ควงไมป้ารฉัิตตกะ ในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอทุเทส 

และวภัิงคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกเ่ทพชัน้ดาวดงึสว์า่ 

    ‘บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  ภกิษุ ขา้พเจา้จ าคาถาทีแ่สดงถงึบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิไดอ้ยา่งนีแ้ล ขอ 

ทา่นจงศกึษา เลา่เรยีน และทรงจ าอทุเทสและวภัิงคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีว 

เจรญิเถดิ เพราะวา่อทุเทสและวภิังคข์องบคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ ประกอบดว้ย 

ประโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย’์ 

  เทพบตุรนัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ ก็หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงอทุเทสและวภิังคข์อง 

บคุคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแกข่า้พระองคเ์ถดิ” 

  [๒๘๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ก็เธอรูจั้กเทพบตุรนัน้ไหม” 

  ทา่นพระโลมสกังคยิะกราบทลูวา่ “ไมรู่จั้ก พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

  “ภกิษุ เทพบตุรนัน้ชือ่จันทนะ จันทนเทพบตุรสนใจ ใสใ่จ ก าหนดดว้ยจติ 

ทัง้ปวงแลว้ เงีย่โสตสดับธรรม ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุนัน้รับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสคาถาประพันธน์ีว้า่ 

    “บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

   ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ 

   สิง่ใดลว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็เป็นอันละไปแลว้ 

   และสิง่ใดทีย่ังไมม่าถงึ ส ิง่นัน้ก็เป็นอันยังไมม่าถงึ 

    สว่นบคุคลใดเห็นแจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

   ไมง่อ่นแงน่ ไมค่ลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 

   บคุคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ 

    บคุคลควรท าความเพยีรตัง้แตว่นันีท้เีดยีว 

   ใครเลา่จะรูว้า่ ความตายจักมใีนวนัพรุง่นี้ 

   เพราะวา่ความผัดเพีย้นกับมัจจรุาชผูม้เีสนามากนัน้ 

   ยอ่มไมม่แีกเ่ราทัง้หลาย 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคลผูม้คีวามเพยีร 

   ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่งนีนั้น้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ’ 

  บคุคลค านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ ‘ในอดตี เรา 

ไดม้รีปูอยา่งนี’้ 

  ในอดตี เราไดม้เีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอดตี เราไดม้สีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอดตี เราไดม้สีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ ‘ในอดตี เราไดม้ ี

วญิญาณอยา่งนี’้ 

  ภกิษุ บคุคลค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

  บคุคลไมค่ านงึถงึส ิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เรา 

ไดม้รีปูอยา่งนี”้ 

  ในอดตี เราไดม้เีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอดตี เราไดม้สีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอดตี เราไดม้สีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอดตี เราไดม้ ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุ บคุคลไมค่ านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลหวงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอนาคต 

เราพงึมรีปูอยา่งนี”้ 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุ บคุคลหวงัสิง่ทีย่ังไมม่าถงึ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมห่วงัส ิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอนาคต 

เราพงึมรีปูอยา่งนี”้ 

  ในอนาคต เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

  ในอนาคต เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

  ไมด่ าเนนิไปตามความเพลดิเพลนิทีม่อียูก่อ่นนัน้วา่ “ในอนาคต เราพงึม ี

วญิญาณอยา่งนี”้ 

  ภกิษุ บคุคลไมห่วงัสิง่ทีย่งัไมม่าถงึ เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง พจิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง 

  พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

  พจิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตามวีญิญาณ 

บา้ง พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณบา้ง 

  ภกิษุ บคุคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรม 

ของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความ 

เป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตามรีปูบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง 

  ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาม ี

วญิญาณบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาใน 

วญิญาณบา้ง 

  ภกิษุ บคุคลไมง่อ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

    บคุคลไมค่วรค านงึถงึสิง่ทีล่ว่งไปแลว้ 

      ฯลฯ 

    พระมนุผีูส้งบเรยีกบคุคล 

      ฯลฯ 

    นัน้แลวา่ ‘ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระโลมสกังคยิะมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

โลมสกงัคยิภทัเทกรตัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จฬูกมัมวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกกรรม สตูรเล็ก 

  [๒๘๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล สภุมาณพโตเทยยบตุร เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอ 

เป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระโคดม อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวท์ีเ่กดิเป็นมนุษย ์

ปรากฏเป็นคนเลวและคนด ีคอื มนุษยทั์ง้หลายยอ่มปรากฏวา่มอีายสุัน้ มอีายยุนื 

มโีรคมาก มโีรคนอ้ย มผีวิพรรณทราม มผีวิพรรณด ีมอี านาจนอ้ย มอี านาจมาก 

มโีภคะนอ้ย มโีภคะมาก เกดิในตระกลูต า่ เกดิในตระกลูสงู มปัีญญานอ้ย 

มปัีญญามาก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  ทา่นพระโคดม อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นุษยทั์ง้หลายทีเ่กดิเป็น 

มนุษยป์รากฏเป็นคนเลวและคนด”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ สตัวทั์ง้หลายมกีรรมเป็นของตน มกีรรม 

เป็นทายาท มกีรรมเป็นก าเนดิ มกีรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ ึง่อาศัย 

กรรมยอ่มจ าแนกสตัวทั์ง้หลายใหเ้ลวและดตีา่งกัน” 

  “ขา้พระองค ์ไมรู่ท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่พระภาษิตนีท้ีท่า่นพระโคดมตรัสไวโ้ดย 

ยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดม 

โปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองค ์โดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะพงึรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ 

พระภาษิตนีท้ีท่า่นพระโคดมตรัสไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารเถดิ” 

  [๒๙๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาณพ ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจะกลา่ว” 

  สภุมาณพโตเทยยบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม 

เป็นบรุษุก็ตาม เป็นผูฆ้า่สัตว ์เป็นคนหยาบชา้ มมีอืเป้ือนเลอืด ฝักใฝ่ในการ 

ประหัตประหาร ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ 

ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ 

หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก กลับมาเกดิเป็น 

มนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นคนมอีายสุัน้ 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูฆ้า่สตัว ์เป็นคนหยาบชา้ มมีอืเป้ือนเลอืด ฝักใฝ่ 

ในการประหัตประหาร ไมม่คีวามกรณุาในสตัวทั์ง้หลาย นีเ้ป็นปฏปิทา(ขอ้ปฏบิัต)ิ 

ทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอีายสุัน้ (๑) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็นผู ้

ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๘ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

เอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูในสรรพสตัว ์เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่น 

ไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หลังจากตายแลว้ 

ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นคนม ี

อายยุนื 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ และ 

ศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูในสรรพสตัว ์

นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอีายยุนื (๑) 

  [๒๙๑] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็น 

ผูเ้บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลายดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ยกอ้นดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง ดว้ย 

ศัสตราบา้ง เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ 

เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้โีรคมาก 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูเ้บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลายดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ยกอ้น 

ดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง ดว้ยศัสตราบา้ง นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีรค 

มาก (๒) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็นผู ้

ไมเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลายดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ยกอ้นดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง ดว้ย 

ศัสตราบา้ง เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ 

เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้โีรคนอ้ย 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลายดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ย 

กอ้นดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง ดว้ยศัสตราบา้ง นี้เป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความม ี

โรคนอ้ย (๒) 

  [๒๙๒] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม 

เป็นผูม้ักโกรธ มากดว้ยความคับแคน้ ถกูผูอ้ ืน่วา่กลา่วแมเ้ล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

พยาบาท ปองรา้ย แสดงความโกรธความปองรา้ยและโทษเล็กนอ้ยใหป้รากฏ 

เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้ผีวิพรรณทราม 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูม้ักโกรธ มากดว้ยความคบัแคน้ ถกูผูอ้ ืน่วา่กลา่ว 

แมเ้ล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธ พยาบาท ปองรา้ย แสดงความโกรธความปองรา้ยและ 

โทษเล็กนอ้ยใหป้รากฏ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมผีวิพรรณทราม (๓) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็นผู ้

ไมโ่กรธ ไมม่ากดว้ยความคับแคน้ ถกูผูอ้ ืน่วา่กลา่วแมม้ากก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธ 

ไมพ่ยาบาท ไมป่องรา้ย ไมแ่สดงความโกรธ ความปองรา้ยและโทษเล็กนอ้ยให ้

ปรากฏ เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขา 

จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้ผีวิพรรณผอ่งใส 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูไ้มโ่กรธ ไมม่ากดว้ยความคับแคน้ ถูกผูอ้ ืน่วา่ 

กลา่วแมม้ากก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธ ไมพ่ยาบาท ไมป่องรา้ย ไมแ่สดงความโกรธ 

ความปองรา้ยและโทษเล็กนอ้ยใหป้รากฏ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ ี

ผวิพรรณผอ่งใส (๓) 

  [๒๙๓] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็น 

ผูม้ใีจรษิยา ยอ่มรษิยา ประทษุรา้ย ผกูความรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ 

ความนับถอื การกราบไหว ้และการบชูาของบคุคลอืน่ เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาให ้

บรบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก กลับมาเกดิ 

เป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้อี านาจนอ้ย 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูม้ใีจรษิยา ยอ่มรษิยา ประทษุรา้ย ผกูความ 

รษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื การกราบไหว ้และการบชูาของ 

บคุคลอืน่ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้อี านาจนอ้ย (๔) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็น 

ผูม้ใีจไมร่ษิยา ยอ่มไมร่ษิยา ไมป่ระทษุรา้ย ไมผ่กูความรษิยาในลาภสกัการะ 

ความเคารพ ความนับถอื การกราบไหว ้และการบชูาของบคุคลอืน่ เพราะกรรม 

นัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กลับมาเกดิเป็น 

มนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้อี านาจมาก 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูม้ใีจไมร่ษิยา ยอ่มไมร่ษิยา ไมป่ระทษุรา้ย ไมผ่กู 

ความรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื การกราบไหว ้และการ 

บชูาของบคุคลอืน่ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้อี านาจมาก (๔) 

  [๒๙๔] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็น 

ผูไ้มใ่หข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก เครือ่ง 

ประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ เพราะกรรมนัน้๑ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ 

หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หลังจากตายแลว้ 

ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขา 

ก็จะเป็นผูม้โีภคะนอ้ย 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูไ้มใ่หข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก เครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ นีเ้ป็นปฏปิทา 

ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้โีภคะนอ้ย (๕) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็น 

ผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก เครือ่ง 

ประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ 

หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาก็จะเป็นผูม้โีภคะมาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรมน ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึกรรมคอืความตระหนี ่(ม.อ.ุอ. ๓/๒๙๔/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 

เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก เครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ นีเ้ป็นปฏปิทา 

ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้โีภคะมาก (๕) 

  [๒๙๕] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม 

เป็นผูก้ระดา้ง เยอ่หยิง่ ยอ่มไมก่ราบไหวผู้ท้ีค่วรกราบไหว ้๑ ไมล่กุรับผูท้ีค่วรลกุรับ 

ไมใ่หอ้าสนะแกผู่ท้ีค่วรใหอ้าสนะ ไมใ่หท้างแกผู่ท้ีค่วรใหท้าง ไมส่กัการะผูท้ีค่วร 

สกัการะ ไมเ่คารพผูท้ีค่วรเคารพ ไมนั่บถอืผูท้ีค่วรนับถอื ไมบ่ชูาผูท้ีค่วรบชูา 

เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาจะเป็นผูเ้กดิในตระกลูต า่ 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูก้ระดา้ง เยอ่หยิง่ ยอ่มไมก่ราบไหวผู้ท้ีค่วรกราบไหว ้

ไมล่กุรับผูท้ีค่วรลกุรับ ไมใ่หอ้าสนะแกผู่ท้ีค่วรใหอ้าสนะ ไมใ่หท้างแกผู่ท้ีค่วรใหท้าง 

ไมส่กัการะผูท้ีค่วรสกัการะ ไมเ่คารพผูท้ีค่วรเคารพ ไมนั่บถอืผูท้ีค่วรนับถอื ไม ่

บชูาผูท้ีค่วรบชูา นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในตระกลูต า่ (๖) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เป็นผู ้

ไมก่ระดา้ง ไมเ่ยอ่หยิง่ ยอ่มกราบไหวผู้ท้ีค่วรกราบไหว ้ลกุรับผูท้ีค่วรลกุรับ ให ้

อาสนะแกผู่ท้ีค่วรใหอ้าสนะ ใหท้างแกผู่ท้ีค่วรใหท้าง สกัการะผูท้ีค่วรสกัการะ 

เคารพผูท้ีค่วรเคารพ นับถอืผูท้ีค่วรนับถอื บชูาผูท้ีค่วรบชูา เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขา 

ใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ 

เขาจะเป็นผูเ้กดิในตระกลูสงู 

  มาณพ การทีบ่คุคลเป็นผูไ้มก่ระดา้ง ไมเ่ยอ่หยิง่ ยอ่มกราบไหวผู้ท้ีค่วร 

กราบไหว ้ลกุรับผูท้ีค่วรลกุรับ ใหอ้าสนะแกผู่ท้ีค่วรใหอ้าสนะ ใหท้างแกผู่ท้ีค่วร 

ใหท้าง สกัการะผูท้ีค่วรสกัการะ เคารพผูท้ีค่วรเคารพ นับถอืผูท้ีค่วรนับถอื บชูา 

ผูท้ีค่วรบชูา นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในตระกลูสงู (๖)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูท้ ีค่วรกราบไหว ้ในทีน่ีห้มายถงึพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ หรอืพระอรยิสาวก (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๒๙๕/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  [๒๙๖] มาณพ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม 

ไมเ่ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์แลว้สอบถามวา่ ‘ทา่นขอรับ อะไรเป็นกศุล อะไร 

เป็นอกศุล อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ อะไรไมค่วรเสพ กรรมอะไร 

ทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่ 

กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ 

เพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาจะเป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  มาณพ การทีบ่คุคลไมเ่ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์แลว้สอบถามวา่ ‘ทา่น 

ขอรับ อะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกศุล อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ 

อะไรไมค่วรเสพ กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาทราม (๗) 

  มาณพ สว่นบคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสตรก็ีตาม เป็นบรุษุก็ตาม เขา้ไป 

หาสมณะหรอืพราหมณ์แลว้สอบถามวา่ ‘ทา่นขอรับ อะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกศุล 

อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ อะไรไมค่วรเสพ กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท า 

จงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่กรรมอะไรที ่

ขา้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ เพราะกรรมนัน้ 

ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไวอ้ยา่งนัน้ หลังจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

หลังจากตายแลว้ ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กลับมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ 

เขาจะเป็นผูม้ปัีญญามาก 

  มาณพ การทีบ่คุคลเขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์แลว้สอบถามวา่ ‘ทา่น 

ขอรับ อะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกศุล อะไรมโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ 

อะไรไมค่วรเสพ กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขต์ลอดกาลนาน หรอืวา่กรรมอะไรทีข่า้พเจา้ท าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่สขุตลอดกาลนาน’ นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญามาก (๗) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร 

  [๒๙๗] มาณพ รวมความวา่ ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอีายสุัน้ยอ่มน า 

เขา้ไปสูค่วามมอีายสุัน้ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอีายยุนืยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมอีายยุนื 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีรคมากยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมโีรคมาก 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีรคนอ้ยยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมโีรคนอ้ย 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมผีวิพรรณทรามยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมผีวิพรรณทราม 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมผีวิพรรณผอ่งใสยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมผีวิพรรณผอ่งใส 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอี านาจนอ้ยยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมอี านาจนอ้ย 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมอี านาจมากยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมอี านาจมาก 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีภคะนอ้ยยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมโีภคะนอ้ย 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีภคะมากยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมโีภคะมาก 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิในตระกลูต า่ยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามเกดิในตระกลูต า่ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิในตระกลูสงูยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามเกดิในตระกลูสงู 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาทรามยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมปัีญญาทราม 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญามากยอ่มน าเขา้ไปสูค่วามมปัีญญามาก 

  สตัวทั์ง้หลายมกีรรมเป็นของตน มกีรรมเป็นทายาท มกีรรมเป็นก าเนดิ ม ี

กรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ ึง่อาศัย กรรมยอ่มจ าแนกสตัวทั์ง้หลายใหเ้ลว 

และดตีา่งกัน ดว้ยประการฉะนี้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สภุมาณพโตเทยยบตุรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้ 

แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรม และพระ 

สงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

จฬูกมัมวภิงัคสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. มหากมัมวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกกรรม สตูรใหญ ่

  [๒๙๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ทา่นพระสมทิธอิยูใ่นกระทอ่มป่า ครัง้นัน้ 

ปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรเทีย่วเดนิเลน่อยู ่เขา้ไปหาทา่นพระสมทิธถิงึทีอ่ยู ่แลว้ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับทา่นพระสมทิธวิา่ 

  “ทา่นพระสมทิธ ิขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระสมณโคดมวา่ 

‘กายกรรมไมจ่รงิ วจกีรรมไมจ่รงิ มโนกรรมเทา่นัน้จรงิ’ และวา่ ‘สมาบัตทิีบ่คุคล 

เขา้แลว้ไมเ่สวยเวทนาอะไร ๆ นัน้ก็มอียู’่ 

  ทา่นพระสมทิธกิลา่ววา่ “ทา่นโปตลบิตุร ทา่นอยา่กลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตู่ 

พระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคมไิด ้

ตรัสไวอ้ยา่งนีว้า่ ‘กายกรรมไมจ่รงิ วจกีรรมไมจ่รงิ มโนกรรมเทา่นัน้จรงิ’ และวา่ 

‘สมาบัตทิีบ่คุคลเขา้แลว้ไมเ่สวยเวทนาอะไร ๆ นัน้ก็มอียู่’ 

  “ทา่นพระสมทิธ ิทา่นบวชมานานเท่าไรแลว้” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอาตมภาพบวชไดไ้มน่าน เพยีง ๓ พรรษา” 

  “บัดนี ้ในเมือ่ภกิษุใหมย่ังคดิปกป้องพระศาสดาถงึเพยีงนี ้เราทัง้หลายจะ 

พดูอะไรกับภกิษุผูเ้ป็นพระเถระไดเ้ลา่ ทา่นพระสมทิธ ิบคุคลท ากรรมทีป่ระกอบ 

ดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจแลว้ จะเสวยผลอะไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

  “ทา่นโปตลบิตุร บคุคลท ากรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา 

และทางใจแลว้ จะเสวยทกุข”์ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรไมย่นิดไีมค่ดัคา้นภาษิตของทา่นพระสมทิธ ิ

ลกุจากทีน่ั่งแลว้จากไป 

  [๒๙๙] ครัง้นัน้แล เมือ่ปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรจากไปไมน่าน ทา่นพระสมทิธ ิ

เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอ 

เป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร เลา่เรือ่งทีต่นไดส้นทนาปราศัยกับ 

ปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรทัง้หมดแกท่า่นพระอานนทเถระ 

  เมือ่ทา่นพระสมทิธเิลา่เรือ่งอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วกับทา่น 

พระสมทิธวิา่ “ทา่นสมทิธ ิเรือ่งนีม้มีลูเหตพุอทีจ่ะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้มาเถดิ 

เราทัง้สอง พงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคยังทีป่ระทับ พงึกราบทลูเนือ้ความนีแ้ด่ 

พระองค ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด เราทัง้หลายควรทรง 

จ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้” ทา่นพระสมทิธรัิบค าแลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสมทิธแิละทา่นพระอานนทไ์ดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูเรือ่งที ่

ทา่นพระสมทิธไิดส้นทนาปราศัยกับปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรทัง้หมดแดพ่ระผูม้พีระภาค 

  เมือ่พระอานนทก์ราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระ 

อานนทว์า่ “อานนท ์เราไมรู่แ้มค้วามเห็นของปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรเลย จะรูก้าร 

สนทนาปราศัยกันเห็นปานนีไ้ดอ้ยา่งไร โมฆบรุษุผูม้นีามวา่สมทิธนิีไ้ดต้อบปัญหา 

ทีค่วรจ าแนกตอบแกป่รพิาชกชือ่โปตลบิตุรโดยแงเ่ดยีว” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายไีดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ก็ถา้ทา่นพระสมทิธกิลา่วหมายเอาทกุขน์ีแ้ลว้ อารมณ์อยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ทีส่ตัวเ์สวยแลว้ อารมณ์นัน้ตอ้งจัดเขา้ในทกุขห์รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

  [๓๐๐] เมือ่ทา่นพระอทุายกีราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคจงึรับสัง่ 

เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอจงเห็นความนอกลูน่อกทางของ 

อทุายผีูเ้ป็นโมฆบรุษุนีเ้ถดิ เราไดรู้บ้ัดนีเ้อง โมฆบรุษุอทุายนีีเ้มือ่จะพดู ก็พดูโพลง่ 

ออกมาโดยไมแ่ยบคาย เบือ้งตน้ทเีดยีวปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรถามถงึเวทนา ๓ 

ถา้โมฆบรุษุสมทิธผิูถ้กูถามอยา่งนีจ้ะพงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นโปตลบิตุร บคุคลท า 

กรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอันใหผ้ลเป็นสขุ๑ 

ยอ่มเสวยสขุ บคุคลท ากรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และ 

ทางใจอันใหผ้ลเป็นทกุข์๒ ยอ่มเสวยทกุข ์บคุคลท ากรรมทีป่ระกอบดว้ยความ 

จงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอันใหผ้ลเป็นอทกุขมสขุ๓ ยอ่มเสวยผลเป็น 

อทกุขมสขุ 

  อานนท ์โมฆบรุษุสมทิธเิมือ่ตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่ตอบโดยชอบแกป่รพิาชกชือ่ 

โปตลบิตุร แตว่า่อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ เป็นคนโง ่ไมฉ่ลาด จะเขา้ใจ 

มหากัมมวภิังคข์องตถาคตไดอ้ยา่งไรเลา่ ถา้ตถาคตจ าแนกมหากัมมวภิังคอ์ยู ่เธอ 

ทัง้หลายควรฟัง” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลสมควร 

ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาลสมควร ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงจ าแนกมหากัมมวภิังค ์

ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ใหผ้ลเป็นสขุ หมายความวา่กรรมอันเป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนา คอืกรรมชือ่วา่ใหผ้ลเป็น 

   สขุ เพราะเกดิสขุเวทนาในปฏสินธกิาลและปวัตตกาลอยา่งนีค้อื เจตนา ๔ ดวงทีป่ระกอบดว้ย 

   โสมนัสสหคตจติฝ่ายกามาวจรกุศล และเจตนาในฌาน ๓ ขา้งตน้ (ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน) 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๐/๑๘๖) 

๒ ใหผ้ลเป็นทกุข ์หมายความวา่ อกศุลเจตนาชือ่วา่ใหผ้ลเป็นทกุข ์เพราะท าใหท้กุขเ์ทา่นัน้เกดิใน 

   ปฏสินธกิาลและปวัตตกาลนัน้เอง (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๐/๑๘๖) 

๓ ใหผ้ลเป็นอทกุขมสุข หมายความวา่ กรรมชือ่วา่ใหผ้ลเป็นอทกุขมสขุ เพราะเกดิเวทนาที ่๓ (อเุบกขา- 

   เวทนา) ในปฏสินธกิาลและปวัตตกาลอยา่งนี ้คอื เจตนา ๔ ดวงทีป่ระกอบดว้ยอเุบกขาสหคตจติ 

   ฝ่ายกามาวจรกศุล และเจตนาในฌานที ่๔ ฝ่ายรปูาวจรกศุล (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๐/๑๘๖-๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “อานนท ์บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิ 

       ในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็น 

       ผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา เป็นผูม้จีติพยาบาท เป็น 

       มจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

       วนิบิาต นรก 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิ 

       ในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เป็นผู ้

       เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา เป็นผูม้จีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

       ในโลกนี ้หลังจากตายแลว้เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจาก 

       การลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจาก 

       การพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดู 

       ค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ เป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากได ้

       สิง่ของของเขา เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้เขาจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจาก 

       การลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจาก 

       การพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดู 

       ค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ เป็นผูไ้มเ่พ็งเล็งอยากได ้

       สิง่ของของเขา เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้เขาจงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

  [๓๐๑] อานนท ์

   ๑. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผา 

       กเิลส ความเพยีรยิง่ ความพยายาม ความไมป่ระมาท ความ 

       ใสใ่จโดยชอบ ยอ่มบรรลเุจโตสมาธโิดยประการทีเ่มือ่จติตัง้มั่นแลว้ 

       ยอ่มเห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม 

       พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากได ้

       สิง่ของของเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจาก 

       ตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ดว้ยตาทพิย ์

       อันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ กรรมชัว่ม ีวบิากของทจุรติม ีขา้พเจา้ได ้

       เห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม ฯลฯ 

       เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิ

       วนิบิาต นรก’ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       บคุคลใดมักฆา่สตัว ์ลกัทรัพย ์ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ 

       ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

       ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป 

       ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ 

        สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จะพดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง 

       เห็นเอง ทราบเอง ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้ดังนีว้า่ 

       ‘นีเ้ท่านัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๒. สว่นสมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่ง 

       เผากเิลส ความเพยีรยิง่ ความพยายาม ความไมป่ระมาท 

       ความใสใ่จโดยชอบ ยอ่มบรรลเุจโตสมาธโิดยประการทีเ่มือ่จติ 

       ตัง้มั่นแลว้ ยอ่มเห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

       ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จงึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

       กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ กรรมชัว่ไมม่ ีวบิากของ 

       ทจุรติไมม่ ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลก 

       สวรรค’์ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ บคุคลใดมัก 

       ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลัง 

       จากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชน 

       เหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รู ้

       ผดิ’ 

        สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จะพดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง 

       ทราบเอง ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้ดังนีว้า่ ‘นี้ 

       เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๓. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผา 

       กเิลส ความเพยีรยิง่ ความพยายาม ความไมป่ระมาท ความ 

       ใสใ่จโดยชอบ ยอ่มบรรลเุจโตสมาธโิดยประการทีเ่มือ่จติตัง้มั่นแลว้ 

       ยอ่มเห็นบคุคลโนน้ ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการ 

       ลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 

       พดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

       เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของเขา ม ี

       จติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ได ้

       ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

       สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       กรรมดมีจีรงิ วบิากของสจุรติมจีรงิ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ 

       ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สัตว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็น 

       สมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ 

       แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ท่านผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ บคุคลใดเวน้ขาด 

       จากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

       บคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ชน 

       เหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป 

       ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

        สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จะพดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง 

       ทราบเอง ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้ดังนีว้า่ ‘นี้ 

       เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

   ๔. สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี ้อาศัยความเพยีรเครือ่งเผา 

       กเิลส ความเพยีรยิง่ ความพยายาม ความไมป่ระมาท ความ 

       ใสใ่จโดยชอบ ยอ่มบรรลเุจโตสมาธโิดยประการทีเ่มือ่จติตัง้มั่นแลว้ 

       ยอ่มเห็นบคุคลโนน้ ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการ 

       ลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ป 

       เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอื 

       มนุษย ์สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

       ไดย้นิวา่ กรรมดไีมม่ ีวบิากของสจุรติไมม่ ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคล 

       โนน้ ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย 

       ทคุต ิวนิบิาต นรก’ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       บคุคลใดเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นสมัมาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ 

       ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ 

        สมณะหรอืพราหมณ์นัน้จะพดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง 

       เห็นเอง ทราบเอง ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้ดังนีว้า่ 

       ‘นีเ้ท่านัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  [๓๐๒] อานนท ์

   ๑. บรรดาสมณะหรอืพราหมณ์ ๔ จ าพวกนัน้ เราคลอ้ยตามวาทะ 

       ของสมณะหรอืพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       กรรมชัว่ม ีวบิากของทจุรติม’ี เราคลอ้ยตามแมว้าทะของเขาผู ้

       กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย 

       ทคุต ิวนิบิาต นรก’ แตเ่ราไมค่ลอ้ยตามวาทะของเขาผูก้ลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ บคุคลใดเป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ เราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขา 

       ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ 

       ชนเหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ เราไมค่ลอ้ยตาม 

       แมว้าทะของเขาทีพ่ดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง ทราบเอง 

       ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้วา่ ‘นี้เทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ 

       ไมจ่รงิ’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตถาคตมคีวามรูใ้นมหากัมมวภิังคเ์ป็นอยา่งอืน่ 

   ๒. บรรดาสมณะหรอืพราหมณ์ ๔ จ าพวกนัน้ เราไมค่ลอ้ยตามวาทะ 

       ของสมณะหรอืพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       กรรมชัว่ไมม่ ีวบิากของทจุรติไมม่’ี เราคลอ้ยตามวาทะของเขา 

       ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ ผูม้ักฆา่สตัว ์

       ลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไดไ้ป 

       เกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ แตเ่ราไมค่ลอ้ยตามวาทะของเขาผูก้ลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ บคุคลใดมักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในสคุตโิลกสรรค’์ เราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขาผูก้ลา่วอยา่งนี้วา่ 

       ‘ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อก 

       เหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ เราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขา 

       ทีพ่ดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง ทราบเอง ตามแรงจงูใจ 

       ตามความปักใจในเรือ่งนัน้วา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตถาคตมคีวามรูใ้นมหากัมมวภิังคเ์ป็นอยา่งอืน่ 

   ๓. บรรดาสมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ ๔ จ าพวกนัน้ เราคลอ้ยตามวาทะ 

       ของสมณะหรอืพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

       กรรมดมี ีวบิากของสจุรติม’ี เราคลอ้ยตามวาทะของเขาผูก้ลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

       เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลัง 

       จากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ และเราก็คลอ้ยตามวาทะ 

       ของเขา ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ บคุคลใด 

       เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็น 

       สมัมาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

       โลกสวรรค’์ แตเ่ราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขาผูก้ลา่วอยา่งนีว้่า 

       ‘ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชนเหลา่ใดรูน้อก 

       เหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ เราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขา 

       ทีพ่ดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง ทราบเอง ตามแรงจงูใจ 

       ตามความปักใจในเรือ่งนัน้วา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตถาคตมคีวามรูใ้นมหากัมมวภิังคเ์ป็นอยา่งอืน่ 

   ๔. บรรดาสมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ ๔ จ าพวกนัน้ เราไมค่ลอ้ยตาม 

       วาทะของสมณะหรอืพราหมณ์ผูก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ได ้

       ยนิวา่ กรรมดไีมม่ ีวบิากของสจุรติไมม่’ี เราคลอ้ยตามวาทะของ 

       เขาผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบคุคลโนน้ผูเ้วน้ขาดจากการ 

       ฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ แตเ่รา 

       ไมค่ลอ้ยตามวาทะของเขาผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

       บคุคลใดเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นสมัมาทฏิฐ ิบคุคลนัน้ทัง้หมดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ เราไมค่ลอ้ยตามแมว้าทะของเขา 

       ผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดรูอ้ยา่งนี ้ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูช้อบ ชน 

       เหลา่ใดรูน้อกเหนอืไป ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รูผ้ดิ’ เราไมค่ลอ้ยตาม 

       แมว้าทะของเขาทีพ่ดูปักใจลงไปถงึเรือ่งทีเ่ขารูเ้อง เห็นเอง ทราบ 

       เอง ตามแรงจงูใจ ตามความปักใจในเรือ่งนัน้วา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

       อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตถาคตมคีวามรูใ้นมหากัมมวภิังคเ์ป็นอยา่งอืน่ 

  [๓๐๓] อานนท ์

   ๑. บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลใดเป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย 

       ทคุต ิวนิบิาต นรก บคุคลนัน้หลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย 

       ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะบาปกรรมทีเ่ขาท าไวใ้นชาตกิอ่น ให ้

       ผลเป็นทกุข ์บาปกรรมทีเ่ขาท าไวใ้นภายหลังใหผ้ลเป็นทกุข ์หรอื 

       ในเวลาจะตาย เขามมีจิฉาทฏิฐทิีใ่หบ้รบิรูณ์ยดึมัน่ไว ้แตก่ารที ่

       บคุคลเป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้

       เขายอ่มเสวยวบิากแหง่กรรมนัน้ในชาตนิีบ้า้ง ในชาตหินา้บา้ง 

       ในชาตติอ่ ๆ ไปบา้ง 

   ๒. บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลใดเป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุต ิ

       โลกสวรรค ์บคุคลนัน้หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

       เพราะกรรมดทีีเ่ขาท าไวใ้นชาตกิอ่นใหผ้ลเป็นสขุ กรรมดทีีเ่ขาท า 

       ไวใ้นภายหลังใหผ้ลเป็นสขุ หรอืในเวลาจะตาย เขามสีมัมาทฏิฐทิี ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

       ใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไว ้แตก่ารทีบ่คุคลเป็นผูม้ักฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

       ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐใินโลกนี ้เขายอ่มเสวยวบิากแหง่กรรมนัน้ 

       ในชาตนิีบ้า้ง ในชาตหินา้บา้ง ในชาตติอ่ ๆ ไปบา้ง 

   ๓. บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลใดเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

       เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลัง 

       จากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์บคุคลนัน้หลังจากตาย 

       แลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะกรรมดทีีเ่ขาท าไวใ้นชาตกิอ่น 

       ใหผ้ลเป็นสขุ กรรมดทีีเ่ขาท าไวใ้นภายหลังใหผ้ลเป็นสขุ หรอืใน 

       เวลาจะตาย เขามสีมัมาทฏิฐทิีใ่หบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไว ้แตก่ารที ่

       บคุคลเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ 

       เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้เขาเสวยวบิากแหง่กรรมนัน้ในชาตนิี้ 

       บา้ง ในชาตหินา้บา้ง ในชาตติอ่ ๆ ไปบา้ง 

   ๔. บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลใดเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

       เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้หลัง 

       จากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก บคุคลนัน้ 

       หลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะ 

       บาปกรรมทีเ่ขาท าไวใ้นชาตกิอ่นใหผ้ลเป็นทกุข ์บาปกรรมทีเ่ขาท า 

       ไวใ้นภายหลังใหผ้ลเป็นทกุข ์หรอืในเวลาจะตาย มมีจิฉาทฏิฐทิีเ่ขา 

       ใหบ้รบิรูณ์ยดึมั่นไว ้แตก่ารทีบ่คุคลเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

       เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ฯลฯ เป็นสมัมาทฏิฐใินโลกนี ้เขายอ่ม 

       เสวยวบิากแหง่กรรมนัน้ในชาตนิีบ้า้ง ในชาตหินา้บา้ง ในชาตติอ่ ๆ 

       ไปบา้ง 

  อานนท ์กรรมทีไ่มค่วร สอ่งใหเ้ห็นวา่ไมค่วรก็มอียู ่กรรมทีไ่มค่วร สอ่งให ้

เห็นวา่ควรก็มอียู ่กรรมทีค่วร สอ่งใหเ้ห็นวา่ควรก็มอียู ่และกรรมทีค่วร สอ่งให ้

เห็นวา่ไมค่วรก็มอียู ่ดังพรรณนามาฉะนี้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหากมัมวภิงัคสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

 

๗. สฬายตนวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอายตนะ ๖ ประการ 

  [๓๐๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสฬายตนวภิังคแ์กเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังสฬายตนวภัิงคนั์น้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวด 

วญิญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ มโนปวจิาร๑ ๑๘ สตัตบท๒ ๓๖ ในธรรมเหลา่นัน้ 

เธอทัง้หลายอาศัยธรรมนีแ้ลว้ จงละธรรมนีเ้สยี และพงึทราบสตปัิฏฐาน ๓ ที ่

พระอรยิะเสพซึง่เมือ่เสพอยูช่ ือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ พระอรยิศาสดา 

นัน้อันเราเรยีกวา่เป็นสารถผีูส้ามารถฝึกบรุษุทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มกวา่อาจารย ์

ผูฝึ้กทัง้หลาย นีเ้ป็นอทุเทสแหง่สฬายตนวภิังค ์

  [๓๐๕] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายใน ๖’ เพราะอาศัยเหต ุ

อะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

    ๑. จักขวายตนะ (อายตนะคอืตา) 

    ๒. โสตายตนะ (อายตนะคอืห)ู 

    ๓. ฆานายตนะ (อายตนะคอืจมกู) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโนปวจิาร แปลวา่ ความนกึหน่วงทางใจ หมายถงึวติกและวจิาร (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๔/๑๘๙) 

๒ สตัตบท แปลวา่ ทางด าเนนิไปของสัตวท์ัง้หลายทีอ่าศัยวัฏฏะและววัิฏฏะ ในทีน่ีแ้บง่ออกเป็น ๒ คอื 

   (๑) วฏัฏบท ทางด าเนนิไปสูวั่ฏฏะ ๑๘ ทาง (๒) ววิฏัฏบท ทางด าเนนิไปสูว่วัิฏฏะ ๑๘ ทาง รวม 

   วัฏฏบทกับววัิฏฏบทเขา้ดว้ยกัน เรยีกวา่ สัตตบท ๓๖ ประการ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๔/๑๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

    ๔. ชวิหายตนะ (อายตนะคอืลิน้) 

    ๕. กายายตนะ (อายตนะคอืกาย) 

    ๖. มนายตนะ (อายตนะคอืใจ)๑ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายใน ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้(๑) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายนอก ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

    ๑. รปูายตนะ (อายตนะคอืรปู) 

    ๒. สทัทายตนะ (อายตนะคอืเสยีง) 

    ๓. คันธายตนะ (อายตนะคอืกลิน่) 

    ๔. รสายตนะ (อายตนะคอืรส) 

    ๕. โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคอืสมัผัส) 

    ๖. ธัมมายตนะ (อายตนะคอืธรรมารมณ์) 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายนอก ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้(๒) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดวญิญาณ ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

    ๑. จักขวุญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา) 

    ๒. โสตวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางห)ู 

    ๓. ฆานวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางจมกู) 

    ๔. ชวิหาวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางลิน้) 

    ๕. กายวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางกาย) 

    ๖. มโนวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจ) 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดวญิญาณ ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้(๓)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๙๙/๙๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดผัสสะ ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

    ๑. จักขสุมัผัส (สมัผัสทางตา) 

    ๒. โสตสมัผัส (สมัผัสทางห)ู 

    ๓. ฆานสมัผัส (สมัผัสทางจมกู) 

    ๔. ชวิหาสมัผัส (สมัผัสทางลิน้) 

    ๕. กายสมัผัส (สมัผัสทางกาย) 

    ๖. มโนสมัผัส (สมัผัสทางใจ) 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดผัสสะ ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เรา 

จงึกลา่วไว ้(๔) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบมโนปวจิาร ๑๘’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลเห็นรปูทางตาแลว้ ยอ่มนกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส ยอ่ม 

นกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส ยอ่มนกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาไว ้

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็น 

ทีต่ัง้แหง่อเุบกขาไว ้

  ความนกึหน่วงฝ่ายโสมนัส ๖ ฝ่ายโทมนัส ๖ ฝ่ายอเุบกขา ๖ ยอ่มมดีว้ย 

ประการฉะนี ้

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบมโนปวจิาร ๑๘’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เรา 

จงึกลา่วไว ้(๕) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  [๓๐๖] เรากลา่วค านี้ไวว้า่ ‘พงึทราบสตัตบท ๓๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื โสมนัสอาศัยเรอืน๑ ๖ โสมนัสอาศัยเนกขมัมะ๒ ๖ 

โทมนัสอาศัยเรอืน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ อเุบกขาอาศัยเรอืน ๖ อเุบกขา 

อาศัยเนกขมัมะ ๖ 

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โสมนสัอาศยัเรอืน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูพ้จิารณาเห็นการไดเ้ฉพาะซึง่รปู 

       ทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ประกอบดว้ยโลกามสิ โดยเป็นของอันตนไดเ้ฉพาะ หรอืหวน 

       ระลกึถงึรปูทีต่นเคยไดม้ากอ่น อันลว่งลับ ดับ แปรผันไปแลว้ 

       โสมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โสมนัสอาศัยเรอืน 

   ๒. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูพ้จิารณาเห็นการไดเ้ฉพาะซึง่เสยีงที ่

       พงึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นการไดเ้ฉพาะซึง่กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ 

       ทางจมกู ... 

   ๔. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูพ้จิารณาเห็นการไดเ้ฉพาะซึง่รสทีพ่งึ 

       รูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูพ้จิารณาเห็นการไดเ้ฉพาะซึง่ 

       โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ... 

   ๖. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูพ้จิารณาเห็นการไดเ้ฉพาะซึง่ 

       ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ประกอบดว้ยโลกามสิ โดยเป็นของอนัตนไดเ้ฉพาะ 

       หรอืหวนระลกึถงึธรรมารมณ์ทีต่นเคยไดม้ากอ่น อันลว่งลับ ดับ 

       แปรผันไปแลว้ โสมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โสมนัสอาศัยเรอืน 

  โสมนัสอาศัยเรอืน ๖ ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ โสมนสัอาศยัเรอืน หมายถงึโสมนัสอาศัยกามคณุ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๖/๑๙๐) 

๒ โสมนสัอาศยัเนกขมัมะ หมายถงึโสมนัสอาศัยวปัิสสนา (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๖/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โสมนสัอาศยัเนกขมัมะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่ปูทัง้หลายน่ันแลไมเ่ทีย่ง 

       เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และความดับน่ันตามความ 

       เป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบ๑อยา่งนีว้า่ ‘รปูในกาลกอ่นและใน 

       บัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ 

       โสมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โสมนัสอาศัยเนกขมัมะ 

   ๒. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีเ่สยีงทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๓. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีก่ลิน่ทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๔. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่สทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๕. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีโ่ผฏฐัพพะทัง้หลาย 

       น่ันแล ... 

   ๖. โสมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีธ่รรมารมณ์ทัง้หลายน่ัน 

       แลไมเ่ทีย่ง เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และความดับ 

       น่ันตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘ธรรมารมณ์ 

       ในกาลกอ่นและในบัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ม ี

       ความแปรผันเป็นธรรมดา’ โสมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โสมนัสอาศัย 

       เนกขมัมะ 

  โสมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ ประการนี ้

  [๓๐๗] ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โทมนสัอาศยัเรอืน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่รปูทีพ่งึรูแ้จง้ 

       ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ประกอบ 

       ดว้ยโลกามสิ โดยความเป็นของอันตนไมไ่ดเ้ฉพาะ หรอืหวนระลกึ 

       ถงึรปูทีต่นไมเ่คยไดม้ากอ่น อันลว่งลับ ดับ แปรผันไปแลว้ 

       โทมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โทมนัสอาศัยเรอืน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญาอนัชอบ ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญา (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๖/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

   ๒. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่เสยีงทีพ่งึรู ้

       แจง้ทางห ู... 

   ๓. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่กลิน่ทีพ่งึรู ้

       แจง้ทางจมกู ... 

   ๔. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่รสทีพ่งึรูแ้จง้ 

       ทางลิน้ ... 

   ๕. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่โผฏฐัพพะที ่

       พงึรูแ้จง้ทางกาย ... 

   ๖. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้ห็นความไมไ่ดเ้ฉพาะซึง่ธรรมารมณ์ 

       ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ประกอบดว้ยโลกามสิ โดยความเป็นของอันตนไมไ่ดเ้ฉพาะ หรอื 

       หวนระลกึถงึธรรมารมณ์ทีต่นไมเ่คยไดม้ากอ่น อันลว่งลับ ดับ 

       แปรผันไปแลว้ โทมนัสเชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โทมนัสอาศัยเรอืน 

  โทมนัสอาศัยเรอืน ๖ ประการนี ้

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โทมนสัอาศยัเนกขมัมะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่ปูทัง้หลายน่ันแลไมเ่ทีย่ง 

       เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และความดับน่ันตามความ 

       เป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘รปูในกาลกอ่นและใน 

       บัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็น 

       ธรรมดา’ แลว้ตัง้ความปรารถนาในอนุตตรวโิมกข์๑วา่ ‘ในกาลไร 

       เราจักบรรลอุายตนะ๒ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายไดบ้รรลอุยูใ่นบัดนี้’ 

       เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย โทมนัสจงึเกดิขึน้แกบ่คุคลผูต้ัง้ 

       ความปรารถนาในอนุตตรวโิมกขด์ว้ยประการฉะนี ้โทมนัสเชน่นี ้

       เราเรยีกวา่ โทมนัสอาศัยเนกขมัมะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนตุตรวโิมกข ์ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล คอื การตัง้ความปรารถนาในอรหัตตผล (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๗/๑๙๑) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๖๖ (อาเนญชสัปปายสตูร) หนา้ ๗๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

   ๒. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีเ่สยีงทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๓. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีก่ลิน่ทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๔. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่สทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๕. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีโ่ผฏฐัพพะทัง้หลาย 

       น่ันแล ... 

   ๖. โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีธ่รรมารมณ์ทัง้หลายน่ัน 

       แลไมเ่ทีย่ง เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และความดับ 

       น่ันตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนี้วา่ ‘ธรรมารมณ์ 

       ในกาลกอ่นและในบัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ม ี

       ความแปรผันเป็นธรรมดา’ แลว้ตัง้ความปรารถนาในอนุตตรวโิมกข ์

       วา่ ‘ในกาลไร เราจักบรรลอุายตนะทีพ่ระอรยิะทัง้หลายไดบ้รรล ุ

       อยูใ่นบัดนี’้ เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย โทมนัสจงึเกดิขึน้แก ่

       เขาผูต้ัง้ความปรารถนาในอนุตตรวโิมกขด์ว้ยประการฉะนี ้โทมนัส 

       เชน่นีเ้ราเรยีกวา่ โทมนัสอาศัยเนกขมัมะ 

  โทมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ ประการนี ้

  [๓๐๘] ในสตัตบท ๓๖ นัน้ อเุบกขาอาศยัเรอืน๑ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพราะเห็นรปูทางตา อเุบกขา๒จงึเกดิขึน้แกป่ถุชุน ผูโ้งเ่ขลา งมงาย 

       ผูย้ังไมช่นะกเิลส ยังไมช่นะวบิาก ผูไ้มเ่ห็นโทษ ไมไ่ดส้ดับ 

       เป็นคนกเิลสหนา อเุบกขาเชน่นีย้ังลว่งพน้รปูไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ 

       เราจงึเรยีกอเุบกขานัน้วา่ อเุบกขาอาศัยเรอืน 

   ๒. เพราะฟังเสยีงทางห ู... 

   ๓. เพราะดมกลิน่ทางจมกู ... 

   ๔. เพราะลิม้รสทางลิน้ ...

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเุบกขาอาศยัเรอืน ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาทีไ่มล่ว่งพน้รปูารมณ์เป็นตน้ ในเมือ่อารมณ์ทีน่่าปรารถนา 

   ไปสูค่ลองในทวารทัง้ ๖ ก็ยังคงตดิอยูใ่นรปูารมณ์เป็นตน้นัน้ดจุแมลงจับทีง่บน ้าออ้ยตดิอยู่ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๐๘/๑๙๑-๙๒) 

๒ อเุบกขา ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาในอัญญาณ (ความไมรู่)้ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๘/๑๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

   ๕. เพราะถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

   ๖. เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ อเุบกขาจงึเกดิขึน้แกป่ถุชุน ผูโ้งเ่ขลา 

       งมงาย ผูย้ังไมช่นะกเิลส ยังไมช่นะวบิาก ผูไ้มเ่ห็นโทษ ไมไ่ดส้ดับ 

       เป็นคนกเิลสหนา อเุบกขาเชน่นัน้ยังลว่งพน้ธรรมารมณ์ไมไ่ด ้

       เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอเุบกขานัน้วา่ อเุบกขาอาศัยเรอืน 

  อเุบกขาอาศัยเรอืน ๖ ประการนี ้

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ อเุบกขาอาศยัเนกขมัมะ๑ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่ปูทัง้หลายน่ันแลไมเ่ทีย่ง 

       เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และความดับน่ันตามความ 

       เป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘รปูในกาลกอ่นและใน 

       บัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็น 

       ธรรมดา’ อเุบกขาเชน่นีนั้น้ยอ่มลว่งพน้รปูได ้เพราะฉะนัน้ เราจงึ 

       เรยีกอเุบกขานัน้วา่ อเุบกขาอาศัยเนกขมัมะ 

   ๒. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีเ่สยีงทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๓. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีก่ลิน่ทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๔. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีร่สทัง้หลายน่ันแล ... 

   ๕. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีโ่ผฏฐัพพะทัง้หลาย 

       น่ันแล ... 

   ๖. อเุบกขายอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูท้ราบความทีธ่รรมารมณ์ทัง้หลาย 

       น่ันแลไมเ่ทีย่ง เห็นความแปรผัน ความคลายก าหนัด และ 

       ความดับน่ันตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ 

       ‘ธรรมารมณ์ในกาลกอ่นและในบัดนีทั้ง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเุบกขาอาศยัเนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาประกอบดว้ยวปัิสสนาญาณเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้ม่ยนิด ี

   ยนิรา้ยในอารมณ์ทีน่่าปรารถนาและไมน่่าปรารถนา ผูไ้มลุ่ม่หลงในเพราะการไมพ่จิารณา ในเมือ่อารมณ์ 

   ทีน่่าปรารถนาเป็นตน้ไปสูค่ลองในทวารทัง้ ๖ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๐๘/๑๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

       ทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ อเุบกขาเชน่นี้นัน้ยอ่มลว่งพน้ 

       ธรรมารมณ์ได ้เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอเุบกขานัน้วา่ อเุบกขา 

       อาศัยเนกขมัมะ 

  อเุบกขาอาศัยเนกขมัมะ ๖ ประการนี ้

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบสตัตบท ๓๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึ 

กลา่วไว ้

  [๓๐๙] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยธรรมนี ้

แลว้จงละธรรมนีเ้สยี’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายจงอาศัยพึง่พงิโสมนัสอัน 

อาศัยเนกขมัมะ ๖ นัน้แลว้ จงละ จงกา้วลว่งโสมนัสอาศัยเรอืน ๖ นัน้เสยี การละ 

กา้วลว่งโสมนัสเหลา่นัน้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิโทมนัสอันอาศัยเนกขมัมะ ๖ 

นัน้แลว้ จงละ จงกา้วลว่งโทมนัสอาศัยเรอืน ๖ นัน้เสยี การละ การกา้วลว่ง 

โทมนัสเหลา่นัน้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิอเุบกขาอันอาศัยเนกขมัมะ ๖ 

นัน้แลว้ จงละ จงกา้วลว่งอเุบกขาอาศัยเรอืน ๖ นัน้เสยี การละ การกา้วลว่ง 

อเุบกขาเหลา่นัน้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิโสมนัสอันอาศัยเนกขมัมะ ๖ 

นัน้แลว้ จงละ จงกา้วลว่งโทมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ นัน้เสยี การละ การกา้วลว่ง 

โทมนัสเหลา่นัน้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิอเุบกขาอัน 

อาศัยเนกขมัมะ ๖ นัน้แลว้ จงละ จงกา้วลว่งโสมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ นัน้เสยี 

การละ การกา้วลว่งโสมนัสเหลา่นัน้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๓๑๐] ภกิษุทัง้หลาย อเุบกขาทีม่ปีระเภทตา่งกัน อาศัยอารมณ์ตา่งกันก็ม ี

อเุบกขาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกัน อาศัยอารมณ์เดยีวกันก็ม ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  อเุบกขาทีม่ปีระเภทตา่งกนั อาศยัอารมณ์ตา่งกนัก็ม ีเป็นอยา่งไร 

  คอื อเุบกขาในรปูก็ม ีอเุบกขาในเสยีงก็ม ีอเุบกขาในกลิน่ก็ม ีอเุบกขา 

ในรสก็ม ีอเุบกขาในโผฏฐัพพะก็ม ี

  นีจั้ดเป็นอเุบกขาทีม่ปีระเภทตา่งกัน อาศัยอารมณ์ตา่งกัน 

  อเุบกขาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั อาศยัอารมณ์เดยีวกนั เป็นอยา่งไร 

  คอื อเุบกขาทีอ่าศัยอากาสานัญจายตนฌานก็ม ีอเุบกขาทีอ่าศัยวญิญาณัญ- 

จายตนฌานก็ม ีอเุบกขาทีอ่าศัยอากญิจัญญายตนฌานก็ม ีอเุบกขาทีอ่าศัย 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานก็ม ี

  นีจั้ดเป็นอเุบกขาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกัน อาศัยอารมณ์เดยีวกัน 

  ในอเุบกขา ๒ ประการนัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิอเุบกขาทีเ่ป็นประเภท 

เดยีวกัน อาศัยอารมณ์เดยีวกันแลว้ จงละ จงกา้วลว่งอเุบกขาทีม่ปีระเภทตา่งกัน 

อาศัยอารมณ์ตา่งกันนัน้เสยี การละ การกา้วลว่งอเุบกขานีม้ไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิอตัมมยตา๑ แลว้ จงละ จงกา้วลว่ง 

อเุบกขาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกัน อาศัยอารมณ์เดยีวกันเสยี การละ การกา้วลว่ง 

อเุบกขานีม้ไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ในสตัตบท ๓๖ นัน้ ‘เธอทัง้หลายอาศัยธรรมนีแ้ลว้ 

จงละธรรมนีเ้สยี’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๑๑] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบสตปัิฏฐาน ๓ ทีพ่ระอรยิเสพซึง่ 

เมือ่เสพ ชือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตมัมยตา แปลว่า ความไมม่ตัีณหา ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาทีเ่ป็นเครือ่งน าสัตวอ์อกจากความยดึมั่น 

   คอืตัณหานัน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๑๐/๑๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ศาสดาในโลกนีเ้ป็นผูอ้นุเคราะห ์แสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู 

อาศัยความเอ็นด ูจงึแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายวา่ ‘นีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน ์

เกือ้กลูแกเ่ธอทัง้หลาย นีเ้ป็นไปเพือ่สขุแกเ่ธอทัง้หลาย’ สาวกทัง้หลายของศาสดา 

นัน้ยอ่มไมฟั่ง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้จติรับรู ้และประพฤตหิลกีเลีย่งค าสอนของ 

ศาสดา ในขอ้นัน้ ตถาคตไมม่ใีจยนิด ีไมช่ืน่ชม และไมถ่กู(โทสะ) ร่ัวรด ม ี

สตสิมัปชญัญะอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ สตปัิฏฐานประการที ่๑ ทีพ่ระอรยิเสพ ซึง่เมือ่ 

เสพ ชือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ 

  อกีประการหนึง่ ศาสดาเป็นผูอ้นุเคราะห ์แสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู อาศัย 

ความเอ็นดจูงึแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายวา่ ‘นี้เป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย นีเ้ป็นไปเพือ่สขุแกเ่ธอทัง้หลาย’ สาวกทัง้หลายของศาสดานัน้ บางพวก 

ไมฟั่ง ไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้จติรับรู ้และประพฤตหิลกีเลีย่งค าสอนของศาสดา 

บางพวกฟังดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้จติรับรู ้ไมป่ระพฤตหิลกีเลีย่งค าสอนของ 

ศาสดา ในขอ้นัน้ ตถาคตก็ไมม่ใีจยนิด ีไมช่ืน่ชม ไมม่ใีจยนิดก็ีมใิช ่ไมช่ืน่ชม 

ก็มใิช ่เวน้ความมใีจยนิดแีละความไมม่ใีจยนิดทัีง้ ๒ อยา่งนัน้แลว้ จงึเป็น 

ผูว้างเฉย มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ สตปัิฏฐานประการที ่๒ ทีพ่ระอรยิเสพ ซึง่ 

เมือ่เสพ ชือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ 

  อกีประการหนึง่ ศาสดาเป็นผูอ้นุเคราะห ์แสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู อาศัย 

ความเอ็นดจูงึแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายวา่ ‘นี้เป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย นีเ้ป็นไปเพือ่สขุแกเ่ธอทัง้หลาย’ สาวกทัง้หลายของศาสดานัน้ ยอ่มฟัง 

ดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้จติรับรู ้ไมป่ระพฤตหิลกีเลีย่งค าสอนของศาสดา ในขอ้นัน้ 

ตถาคตมใีจยนิด ีชืน่ชม และไมถ่กู(ราคะ) ร่ัวรด มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ สตปัิฏฐานประการที ่๓ ทีพ่ระอรยิเสพ ซึง่เมือ่เสพ 

ชือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พระอรยิะเสพธรรม คอื สตปัิฏฐาน ๓ ซึง่เมือ่เสพ 

ชือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๑๒] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พระอรยิศาสดานัน้อันเราเรยีกวา่ เป็นสารถผีู ้

สามารถฝึกบรุษุทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มกวา่อาจารยผ์ูฝึ้กทัง้หลาย’ เพราะอาศัย 

เหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งทีค่วรฝึก อันควาญชา้งบังคับใหว้ ิง่ ยอ่มวิง่ไปสูท่ศิเดยีว 

เทา่นัน้ คอื ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื หรอืทศิใต ้

  มา้ทีค่วรฝึก อันคนฝึกมา้บังคับใหว้ ิง่ ยอ่มวิง่ไปสูท่ศิเดยีวเทา่นัน้ คอื ทศิ 

ตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื หรอืทศิใต ้

  โคทีค่วรฝึก อันคนฝึกโคบังคับใหว้ ิง่ ยอ่มวิง่ไปสูท่ศิเดยีวเทา่นัน้ คอืทศิ 

ตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื หรอืทศิใต ้

  แตบ่รุษุทีค่วรฝึก อันตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหว้ ิง่ ยอ่มวิง่ไป 

ไดต้ลอดทศิทัง้ ๘ คอื 

  ผูม้รีปู ยอ่มเห็นรปูทัง้หลายได ้นีเ้ป็นทศิที ่๑ 

  ผูม้สีญัญาในอรปูในภายใน ยอ่มเห็นรปูทัง้หลายในภายนอกได ้นีเ้ป็นทศิที ่๒ 

  เป็นผูน้อ้มใจวา่งามทัง้นัน้ นีเ้ป็นทศิที ่๓ 

  เพราะกา้วลว่งรปูสญัญา เพราะดับปฏฆิสญัญา เพราะไมใ่สใ่จนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง จงึบรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูด่ว้ยใสใ่จวา่ ‘อากาศหา 

ทีส่ดุมไิด’้ นีเ้ป็นทศิที ่๔ 

  เพราะกา้วลว่งอากาสานัญจายตนฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึบรรลุ 

วญิญาณัญจายตนฌานอยูด่ว้ยใสใ่จวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ นีเ้ป็นทศิที ่๕ 

  เพราะกา้วลว่งวญิญาณัญจายตนฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึบรรลุ 

อากญิจัญญายตนฌานอยูด่ว้ยใสใ่จวา่ ‘ไมม่อีะไรสกัหน่อยหนึง่’ นีเ้ป็นทศิที ่๖ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  เพราะกา้วลว่งอากญิจัญญายตนฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึบรรลุ 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่นีเ้ป็นทศิที ่๗ 

  เพราะกา้วลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึบรรล ุ

สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่นีเ้ป็นทศิที ่๘ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุทีค่วรฝึกอันตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหว้ ิง่ 

ยอ่มวิง่ไปไดต้ลอดทศิทัง้ ๘ นี้ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พระอรยิศาสดานัน้อันเราเรยีกวา่ เป็นสารถผีูส้ามารถ 

ฝึกบรุษุทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มกวา่อาจารยผ์ูฝึ้กทัง้หลาย’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สฬายตนวภิงัคสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อทุเทสวภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยอทุเทสและวภิงัค ์

  [๓๑๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอทุเทสและวภิังคแ์กเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังอทุเทสและวภิังคนั์น้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะ 

ไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น 

เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะ 

ไมถ่อืมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุขต์อ่ไป” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสพระด ารัสนีแ้ลว้ ทรงลกุจากพทุธอาสน์ 

เสด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

  [๓๑๔] ครัง้นัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้ไดม้ ี

ความสงสยัวา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่รา 

ทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะ 

ไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น 

เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะ 

ไมถ่อืมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุขต์อ่ไป’ 

แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

ใครเลา่หนอจะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได”้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความคดิขึน้วา่ “ทา่นพระมหากัจจานะนี ้เป็นผูท้ี ่

พระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่น 

พระมหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไป 

หาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้พงึสอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระมหากัจจานะวา่ 

  “ทา่นกัจจานะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่ราทัง้หลายวา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะไมฟุ่้งไป 

ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป 

ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น จงึไมม่เีหต ุ

เกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุขต์อ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จง 

เนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน พวกกระผมไดม้คีวามสงสยัวา่ 

‘พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่ราทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ 

พงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก 

ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปใน 

ภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดน 

เกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุขต์อ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร 

ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ ใครเลา่หนอจะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่ 

อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได’้ 

  ทา่นกัจจานะ เราทัง้หลายคดิวา่ ‘ทา่นมหากัจจานะนี้เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรง 

ยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่นมหากัจจานะ 

ก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไม ่

ทรงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาทา่น 

พระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้พงึสอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ’ 

ขอทา่นมหากัจจานะโปรดชีแ้จงเถดิ” 

พระมหากจัจานะอธบิายอทุเทส 

  [๓๑๕] ทา่นพระมหากัจจานะจงึตอบวา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบ 

เหมอืนบรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่ละเลยโคนและล าตน้ 

ของตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ไป เขาเขา้ใจวา่แกน่ไมต้อ้งแสวงหาทีก่ ิง่และใบ แม ้

ฉันใด ขอ้อปุไมยนีก็้ฉันนัน้ เมือ่พระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหนา้ทา่นทัง้หลาย 

ทา่นทัง้หลายก็ละเลยพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ไป และพงึเขา้ใจเนือ้ความนัน้วา่ 

ตอ้งสอบถามกับกระผม แทจ้รงิ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้

ทรงเห็นสิง่ทีค่วรเห็น เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ มธีรรม เป็นพรหม เป็น 

ผูเ้ผยแผ ่ประกาศ ขยายเนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม เป็นเจา้ของธรรม เป็น 

พระตถาคต และเวลานีก็้เป็นเวลาอันสมควรทีท่า่นทัง้หลายจะทลูถามเนือ้ความนี้ 

กับพระองค ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายพงึ 

ทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่วตอบวา่ “ทา่นกัจจานะ เป็นความจรงิทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเห็นสิง่ทีค่วรเห็น เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ 

มธีรรม เป็นพรหม เป็นผูเ้ผยแผ ่ประกาศ ขยายเนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม 

เป็นเจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานีก็้เป็นเวลาอันสมควรทีเ่ราทัง้หลาย 

จะทลูถามเนือ้ความนีก้ับพระองค ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด 

เราทัง้หลายจะพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้ อนึง่ ทา่นมหากัจจานะเป็นผูท้ี ่

พระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่น 

มหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ขอทา่นมหากัจจานะไมต่อ้งหนักใจ ชีแ้จงเถดิ” 

  ทา่นพระมหากัจจานะกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ทา่น 

ทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีกระผมจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ 

  ทา่นพระมหากัจจานะจงึไดก้ลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่ 

พจิารณาอยู ่วญิญาณจะไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน 

ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยู ่

ในภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ 

และทกุขต์อ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากอาสนะเสด็จ 

เขา้ไปยังทีป่ระทับ กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่อทุเทสโดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงไวโ้ดยพสิดาร โดยพสิดารอยา่งนี้ 

  [๓๑๖] วญิญาณทีเ่รยีกวา่ ‘ฟุ้ งไป ซา่นไปในภายนอก‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ มวีญิญาณซา่นไปตามนมิติ 

คอืรปู พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวญิญาณทีถ่กูความยนิดใีนนมิติคอืรปูตรงึไว ้ถกู 

ความยนิดใีนนมิติคอืรปูผกูมัดไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนนมิติคอืรปูวา่ 

‘ฟุ้งไป ซา่นไปในภายนอก’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ มวีญิญาณซา่นไปตามนมิติคอืธรรมารมณ์ พระผูม้ ี

พระภาคตรัสเรยีกวญิญาณทีถ่กูความยนิดใีนนมิติคอืธรรมารมณ์ตรงึไว ้ทีถ่กูความ 

ยนิดใีนนมิติคอืธรรมารมณ์ผกูมัดไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนนมิติ 

คอืธรรมารมณ์วา่ ‘ฟุ้งไป ซา่นไปในภายนอก’ 

  วญิญาณทีเ่รยีกวา่ ‘ฟุ้งไป ซา่นไปในภายนอก’ เป็นอยา่งนี ้

  [๓๑๗] วญิญาณทีเ่รยีกวา่ ‘ไมฟุ่้ งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ มวีญิญาณไมซ่า่นไปตาม 

นมิติคอืรปู พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวญิญาณทีไ่มถ่กูความยนิดใีนนมิติคอืรปูตรงึไว ้

ทีไ่มถ่กูความยนิดใีนนมิติคอืรปูผกูมดัไว ้ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีน 

นมิติคอืรปูวา่ ‘ไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก’ 

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ มวีญิญาณไมซ่า่นไปตามนมิติคอืธรรมารมณ์ พระผู ้

มพีระภาคตรัสเรยีกวญิญาณทีไ่มถ่กูความยนิดใีนนมิติคอืธรรมารมณ์ตรงึไว ้ทีไ่ม่ 

ถกูความยนิดใีนนมิติคอืธรรมารมณ์ผกูมัดไว ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความ 

ยนิดใีนนมิติคอืธรรมารมณ์วา่ ‘ไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก’ 

  วญิญาณทีเ่รยีกวา่ ‘ไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก’ เป็นอยา่งนี้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  [๓๑๘] จติทีเ่รยีกวา่ ‘ต ัง้ม ัน่อยูใ่นภายใน‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ภกิษุนัน้มวีญิญาณ 

ซา่นไปตามปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกจติทีถ่กูความ 

ยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกตรงึไว ้ทีถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจาก 

วเิวกผกูมัดไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกวา่ 

‘ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่ภกิษุนัน้มวีญิญาณซา่นไปตามปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิ

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกจติทีถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธติรงึไว ้

ทีถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธผิกูมัดไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อื 

ความยนิดใีนปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธวิา่ ‘ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ภกิษุนัน้มวีญิญาณซา่นไปตามอเุบกขา พระผูม้พีระภาคจงึตรัส 

เรยีกจติทีถ่กูความยนิดใีนสขุอันเกดิจากอเุบกขาตรงึไว ้ทีถ่กูความยนิดใีนสขุอัน 

เกดิจากอเุบกขาผกูมัดไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนสขุอันเกดิจาก 

อเุบกขาวา่ ‘ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่ภกิษุนัน้ม ี

วญิญาณซา่นไปในอทกุขมสขุ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกจติทีถ่กูความยนิดใีน 

อทกุขมสขุตรงึไว ้ทีถ่กูความยนิดใีนอทกุขมสขุผกูมดัไว ้ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชน ์

คอืความยนิดใีนอทกุขมสขุวา่ ‘ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  จติทีเ่รยีกวา่ ‘ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ เป็นอยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

  [๓๑๙] จติทีเ่รยีกวา่ ‘ไมต่ ัง้ม ัน่อยูใ่นภายใน‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุนัน้มวีญิญาณไมซ่า่นไปตามปีตแิละสขุอันเกดิจาก 

วเิวก พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกจติทีไ่มถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก 

ตรงึไว ้ทีไ่มถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกผกูมัดไว ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

สงัโยชนค์อืความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกวา่ ‘ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู่ 

ภกิษุนัน้มวีญิญาณไมซ่า่นไปตามปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิพระผูม้พีระภาคจงึ 

ตรัสเรยีกจติทีไ่มถ่กูความยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธติรงึไว ้ทีไ่มถ่กูความ 

ยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธผิกูมัดไว ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความ 

ยนิดใีนปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธวิา่ ‘ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุนัน้มวีญิญาณไมซ่า่นไป 

ตามอเุบกขา พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกจติทีไ่มถ่กูความยนิดใีนสขุอันเกดิจาก 

อเุบกขาตรงึไว ้ทีไ่มถ่กูความยนิดใีนสขุอันเกดิจากอเุบกขาผกูมัดไว ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

ดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนสขุอันเกดิจากอเุบกขาวา่ ‘ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุ 

บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่ภกิษุนัน้มวีญิญาณไมซ่า่นไปตามอทกุขมสขุ พระผูม้ ี

พระภาคตรัสเรยีกจติทีไ่มถ่กูความยนิดใีนอทกุขมสขุตรงึไว ้ทีไ่มถ่กูความยนิดใีน 

อทกุขมสขุผกูมดัไว ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชนค์อืความยนิดใีนอทกุขมสขุวา่ ‘ไม ่

ตัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ 

  จติทีเ่รยีกวา่ ‘ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน’ เป็นอยา่งนี้ 

  [๓๒๐] ความสะดุง้เพราะตามยดึม ัน่๑ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุน๒ในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาดใน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ข.(แปล) ๑๗/๗/๒๑, ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๓๔๕/๓๗๖ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๗ (มหาปุณณมสตูร) หนา้ ๙๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

ธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปูบา้ง พจิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง รปูนัน้ของเขายอ่มแปรผันเป็นอยา่งอืน่ได ้เพราะ 

ความทีร่ปูแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เขาจงึมวีญิญาณคลอ้ยตามความแปรผันของรปู๑ 

ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรม๒ อันเกดิจากการคลอ้ยตามความแปรผัน 

ของรปู ยอ่มครอบง าจติของเขาตัง้อยู ่เพราะจติถกูครอบง า เขาจงึเป็นผูม้คีวาม 

หวาดหวัน่ คับแคน้ หว่งใย และเพราะตามยดึมั่น เขาจงึสะดุง้ 

  พจิารณาเห็นเวทนา ... 

  พจิารณาเห็นสญัญา ... 

  พจิารณาเห็นสงัขาร ... 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาวา่ม ี

วญิญาณบา้ง พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

บา้ง วญิญาณนัน้ของเขายอ่มแปรผันเป็นอยา่งอืน่ได ้เพราะความทีว่ญิญาณแปร 

ผันเป็นอยา่งอืน่ เขาจงึมวีญิญาณคลอ้ยตามความแปรผันของวญิญาณ ความสะดุง้ 

และความเกดิขึน้แหง่ธรรมอันเกดิจากการคลอ้ยตามความแปรผันของวญิญาณ 

ยอ่มครอบง าจติของเขาตัง้อยู ่เพราะจติถกูครอบง า เขาจงึเป็นผูม้คีวามหวาดหวัน่ 

คับแคน้ หว่งใย และเพราะตามยดึมั่น เขาจงึสะดุง้ 

  ความสะดุง้เพราะตามยดึมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๓๒๑] ความไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความแปรผนัของรปู หมายถงึกรรมวญิญาณแปรผันไปตามความแตกสลายของรปูวา่ ‘รปูของเราแปรผัน 

   ไปแลว้ หรอื รปูใดมอียู ่รปูนัน้ของเราไมม่’ี (ม.อ.ุอ. ๓/๓๒๐/๑๙๖) 

๒ ความสะดุง้และความเกดิข ึน้แหง่ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึความสะดุง้เพราะตัณหา และความเกดิขึน้แหง่ 

   อกศุลธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๓๒๐/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

ในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรูปโดย 

ความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปูบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา 

บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง รปูนัน้ของเขายอ่มแปรผันเป็นอยา่งอืน่ได ้

เพราะความทีร่ปูแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เขาจงึไมม่วีญิญาณคลอ้ยตามความแปรผัน 

ของรปู ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมอันเกดิจากการคลอ้ยตามความ 

แปรผันของรปู ยอ่มไมค่รอบง าจติเขาตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า เขาจงึเป็น 

ผูไ้มม่คีวามหวาดหวัน่ ไมค่ับแคน้ ไมห่ว่งใย และเพราะไมย่ดึมั่น เขาจงึไมส่ะดุง้ 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มี 

วญิญาณบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาใน 

วญิญาณบา้ง วญิญาณนัน้ของเขายอ่มแปรผันเป็นอยา่งอืน่ได ้เพราะความที่ 

วญิญาณแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เขาจงึไมม่วีญิญาณคลอ้ยตามความแปรผันของวญิญาณ 

ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมอันเกดิจากการคลอ้ยตามความแปรผันของ 

วญิญาณ ยอ่มไมค่รอบง าจติของเขาตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า เขาจงึเป็น 

ผูไ้มม่คีวามหวาดหวัน่ ไมค่ับแคน้ ไมห่ว่งใย และเพราะความไมย่ดึมั่น เขาจงึไม่ 

สะดุง้ 

  ความไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ไวว้า่ ‘ภกิษุพงึ 

พจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก 

ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปใน 

ภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดน 

เกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุขต์อ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร 

ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่อทุเทส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

โดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดาร โดยพสิดารอยา่งนี ้

แตท่า่นทัง้หลายเมือ่หวงั พงึเขา้ไปเฝ้าแลว้สอบถามเนือ้ความนัน้เถดิ พระผูม้ ี

พระภาคของเราทัง้หลายทรงตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไว ้

อยา่งนัน้เถดิ” 

  [๓๒๒] ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของทา่นพระมหา 

กัจจานะแลว้ลกุขึน้จากอาสนะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่แกข่า้พระองค ์

ทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการทีเ่มือ่พจิารณาอยู่ 

วญิญาณจะไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะ 

ไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน ไม ่

สะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา มรณะ และทกุข ์

ตอ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความโดยพสิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยัง 

ทีป่ระทับ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ขา้พระองค ์

ทัง้หลายนัน้ไดม้คีวามสงสยัวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

อทุเทสโดยยอ่นีแ้กเ่ราทัง้หลายวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึพจิารณาโดยประการที ่

เมือ่พจิารณาอยู ่วญิญาณจะไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นภายใน 

ไมส่ะดุง้ เพราะไมย่ดึมั่น เมือ่วญิญาณไมฟุ่้งไป ไมซ่า่นไปในภายนอก ไมต่ัง้มั่น 

อยูใ่นภายใน ไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึมั่น จงึไมม่เีหตเุกดิหรอืแดนเกดิแหง่ชาต ิชรา 

มรณะ และทกุขต์อ่ไป’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสน ์

เสด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ ใครเลา่หนอจะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายนัน้เกดิความคดิขึน้วา่ ‘ทา่นพระ 

มหากัจจานะนี ้เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ 

สรรเสรญิแลว้ และทา่นพระมหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

โดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดาร โดยพสิดารได ้

ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้พงึสอบถาม 

เนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ’ 

  ล าดับนัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายเขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้ 

สอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ ทา่นพระมหากัจจานะไดช้ีแ้จง 

เนือ้ความแกข่า้พระองคทั์ง้หลายแลว้โดยอาการเหลา่นี ้โดยบทเหลา่นี ้โดย 

พยัญชนะเหลา่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย มหากัจจานะ เป็นบัณฑติ ม ี

ปัญญามาก แมถ้า้เธอทัง้หลายพงึสอบถามเนือ้ความนัน้กับเรา ถงึเราก็พงึตอบ 

อยา่งเดยีวกับทีม่หากัจจานะตอบแลว้เหมอืนกัน ก็เนือ้ความแหง่อทุเทสนัน้เป็นอยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อทุเทสวภิงัคสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อรณวภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกธรรมทีไ่มม่กีเิลส 

  [๓๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอรณวภิังคแ์กเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟังอรณวภัิงคนั์น้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่สขุในกาม อันทราม เป็น 

ของชาวบา้น เป็นของปถุุชน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และ 

ไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค(การประกอบความล าบากเดอืดรอ้น 

แกต่น)อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

  ภกิษุทัง้หลาย มัชฌมิาปฏปิทาไมเ่อยีงเขา้ใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ทีต่ถาคตได ้

ตรัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ความสงบ 

เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรัสรู ้เพือ่นพิพาน๑ พงึรูจั้กการยกยอ่งและการต าหน ิ

ครัน้รูแ้ลว้ ไมพ่งึยกยอ่ง ไมพ่งึต าหน ิพงึแสดงธรรมเทา่นัน้ พงึรูก้ารตัดสนิความสขุ 

ครัน้รูแ้ลว้ พงึประกอบเนอืง ๆ ซึง่ความสขุในภายใน ไมพ่งึกลา่วความลับ ไมพ่งึ 

กลา่วค าลว่งเกนิตอ่หนา้ เมือ่ไมร่บีรอ้น จงึพดู เมือ่รบีรอ้นไมค่วรพดู ไมพ่งึยดึ 

ภาษาทอ้งถิน่ ไมพ่งึละเลยค าพดูสามัญ๒ นีเ้ป็นอทุเทสแหง่อรณวภิังค ์

  [๓๒๔] เรากลา่วค านี้ไวว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่สขุในกาม อันทราม 

เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

และไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ 

ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน’์ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ธรรมคอืการประกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของบคุคลผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม 

อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ย 

ประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ 

ปฏบิัตผิดิ 

  ธรรมคอืการไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของบคุคลผูม้คีวามอันเกดิจาก 

กาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบ 

ดว้ยประโยชนน์ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวาม 

เรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู 

  ธรรมคอือัตตกลิมถานุโยค อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบ 

ดว้ยประโยชน ์นีม้ทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น 

เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม.(แปล) ๔/๑๓/๒๐ 

๒ ค าพดูสามญั ในทีน่ีห้มายถงึค าพดูของชาวโลกทีก่ าหนดพดูกัน บัญญัตใิหรู้ร้ว่มกัน (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๒๓/๑๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  ธรรมเป็นเหตไุมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค อันเป็นทกุข ์ไมใ่ช ่

ของพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่ ี

ความคับแคน้ ไมม่คีวามเร่ารอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่สขุในกาม อันทราม 

เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

และไมพ่งึประกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ 

ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน’์ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  [๓๒๕] เรากลา่วค านี้ไวว้า่ ‘มัชฌมิาปฏปิทาไมเ่อยีงเขา้ใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ 

ทีต่ถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ 

ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรัสรู ้เพือ่นพิพาน’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้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) 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘มัชฌมิาปฏปิทาไมเ่อยีงเขา้ใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ 

ทีต่ถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ 

ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรัสรู ้เพือ่นพิพาน‘๑ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี้ 

เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๒๖] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุพงึรูจั้กการยกยอ่งและการต าหน ิครัน้รูแ้ลว้ 

ไมพ่งึยกยอ่ง ไมพ่งึต าหน ิพงึแสดงธรรมเทา่นัน้’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม.(แปล) ๔/๑๓/๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  การยกยอ่ง การต าหน ิและการไมแ่สดงธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดประกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของ 

บคุคลผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน 

ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดจงึมทีกุข ์ม ี

ความเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ ชือ่วา่ต าหน ิ

ชนพวกหนึง่ 

  บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของบคุคล 

ผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ช ่

ของพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดจงึไมม่ทีกุข ์ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตถิกู’ ชือ่วา่ 

ยกยอ่งชนพวกหนึง่ 

  บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดประกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค 

อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดจงึ 

มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเร่ารอ้น เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ ชือ่ 

วา่ต าหนชินพวกหนึง่ 

  บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค 

อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมด 

จงึไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นผู ้

ปฏบิัตถิกู’ ชือ่วา่ยกยอ่งชนพวกหนึง่ 

  บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ยังละภวสงัโยชน์๑ไมไ่ด ้ชน 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจงึมทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น 

เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ ชือ่วา่ต าหนชินพวกหนึง่ 

  บคุคลเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ละภวสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ชน 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจงึไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวาม 

เรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตถิกู’ ชือ่วา่ยกยอ่งชนพวกหนึง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย การยกยอ่ง การต าหน ิและการไมแ่สดงธรรม เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๗๖ (คณกโมคคัลลานสตูร) หนา้ ๘๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  [๓๒๗] การไมย่กยอ่ง การไมต่ าหน ิและการแสดงธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดประกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของ 

บคุคลผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน 

ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดจงึมทีกุข ์ม ี

ความเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ เขาเมือ่ 

กลา่วดังนีว้า่ ‘ธรรมคอืการประกอบเนอืง ๆ นีแ้ล มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน ม ี

ความคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ’ ชือ่วา่แสดงธรรมเทา่นัน้ 

  บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของ 

บคุคลผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน 

ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดจงึไมม่ทีกุข ์

ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเร่ารอ้น เป็นผูป้ฏบิัตถิกู’ 

เขาเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ธรรมคอืการไมป่ระกอบเนอืง ๆ นีแ้ล ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู’ ชือ่วา่แสดง 

ธรรมเทา่นัน้ 

  บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดประกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค 

อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมด 

จงึมทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ 

เขาเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ธรรมคอืการประกอบเนอืง ๆ นีแ้ล มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน 

มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ’ ชือ่วา่แสดงธรรมเทา่นัน้ 

  บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่อัตตกลิมถานุโยค 

อันเป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ชนเหลา่นัน้ทัง้หมด 

จงึไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นผู ้

ปฏบิัตถิกู’ เขาเมือ่กลา่วดงันีว้า่ ‘ธรรมคอืการไมป่ระกอบเนอืง ๆ นีแ้ล ไมม่ทีกุข ์

ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเร่ารอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู’ 

ชือ่วา่แสดงธรรมเทา่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ยังละภวสงัโยชนไ์มไ่ด ้ชน 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจงึมทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น 

เป็นผูป้ฏบิัตผิดิ’ เขาเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลยังละภวสงัโยชนไ์มไ่ด ้แมภ้พ 

ก็เป็นอันละไมไ่ด‘้ ชือ่วา่แสดงธรรมเทา่นัน้ 

  บคุคลไมก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ละภวสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ชน 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจงึไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวาม 

เรา่รอ้น เป็นผูป้ฏบิัตถิกู’ เขาเมือ่กลา่วดังนีว้า่ ‘ก็เมือ่บคุคลละภวสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ 

แมภ้พก็เป็นอันละไดแ้ลว้’ ชือ่วา่แสดงธรรมเทา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย การไมย่กยอ่ง การไมต่ าหน ิและการแสดงธรรม เป็นอยา่งนี้ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุพงึรูจั้กการยกยอ่งและการต าหน ิครัน้รูแ้ลว้ ไมพ่งึ 

ยกยอ่ง ไมพ่งึต าหน ิพงึแสดงธรรมเทา่นัน้’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

กามคณุ ๕ ประการ 

  [๓๒๘] เรากลา่วค านี้ไวว้า่ ‘ภกิษุพงึรูก้ารตัดสนิความสขุ ครัน้รูแ้ลว้ พงึ 

ประกอบเนอืง ๆ ซึง่ความสขุในภายใน’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการ นี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  สขุโสมนัสทีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการนีเ้กดิขึน้ เราเรยีกวา่ สขุอันเกดิจาก 

กาม เป็นสขุทีเ่กดิแตเ่มถนุธรรม๑ เป็นสขุของปถุชุน ไมใ่ชส่ขุของพระอรยิะ 

เรากลา่ววา่ ‘ภกิษุไมพ่งึเสพ ไมพ่งึเจรญิ ไมพ่งึท าใหม้าก พงึกลัวสขุชนดินี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

แลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะ 

วติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติ 

เป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิ... บรรลุ 

ตตยิฌาน ... บรรลจุตตุถฌาน ... สขุนี้เราเรยีกวา่ เนกขมัมสขุ เป็นสขุอันเกดิ 

จากความสงัด เป็นสขุเกดิจากความสงบ เป็นสขุเกดิจากการตรัสรู ้เรากลา่ววา่ 

‘ภกิษุพงึเสพ พงึเจรญิ พงึท าใหม้าก ไมพ่งึกลัวสขุชนดินี้’ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุพงึรูก้ารตัดสนิความสขุ ครัน้รูแ้ลว้ พงึประกอบ 

เนอืง ๆ ซึง่ความสขุในภายใน’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๒๙] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึกลา่วความลับ ไมพ่งึกลา่วค าลว่งเกนิ 

ตอ่หนา้’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งนัน้ ภกิษุรูค้วามลับอันใด ทีไ่มเ่ป็นความจรงิ ไมเ่ป็น 

ความแท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมพ่งึกลา่วความลับนัน้เป็นอันขาด แมรู้ว้า่ 

ความลับอันใดทีเ่ป็นความจรงิ เป็นความแท ้แตไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ก็พงึ 

ส าเหนยีกเพือ่จะไมก่ลา่วความลับนัน้ และพงึรูค้วามลับอันใดเป็นความจรงิ เป็น 

ความแท ้ประกอบดว้ยประโยชน ์ในเรือ่งนัน้ ภกิษุพงึรูก้าลเพือ่จะกลา่วความลับนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งนัน้ ภกิษุรูค้ าลว่งเกนิตอ่หนา้อันใด ทีไ่มเ่ป็นค าจรงิ 

ไมเ่ป็นค าแท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมพ่งึกลา่วค าลว่งเกนิตอ่หนา้นัน้เป็น 

อันขาด แมรู้ว้า่ค าลว่งเกนิตอ่หนา้อันใด ทีเ่ป็นค าจรงิ เป็นค าแท ้แตไ่มป่ระกอบ 

ดว้ยประโยชน ์ก็พงึส าเหนยีกเพือ่จะไมก่ลา่วค าลว่งเกนิตอ่หนา้นัน้ และพงึรูค้ า 

ลว่งเกนิตอ่หนา้อันใดทีเ่ป็นค าจรงิ เป็นค าแท ้ประกอบดว้ยประโยชน ์ในเรือ่งนัน้ 

ภกิษุพงึรูก้าลเพือ่จะกลา่วค าลว่งเกนิตอ่หนา้นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (เทวทหสตูร) หนา้ ๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึกลา่วความลับ ไมพ่งึกลา่วค าลว่งเกนิตอ่หนา้’ 

น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๓๐] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุเมือ่ไมร่บีรอ้นจงึพดู เมือ่รบีรอ้นไมค่วรพดู’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งนัน้ เมือ่ภกิษุรบีรอ้นพดู แมก้ายก็ล าบาก จติก็แกวง่ 

เสยีงก็พรา่ คอก็แหง้ แมค้ าพดูทีภ่กิษุรบีรอ้นพดูก็ไมส่ละสลวย ฟังไมเ่ขา้ใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งนัน้ เมือ่ภกิษุไมร่บีรอ้นพดู กายก็ไมล่ าบาก จติก็ 

ไมแ่กวง่ เสยีงก็ไมพ่รา่ คอก็ไมแ่หง้ แมค้ าพดูทีภ่กิษุผูไ้มร่บีรอ้นพดู ก็สละสลวย 

ฟังเขา้ใจ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุเมือ่ไมร่บีรอ้นจงึพดู เมือ่รบีรอ้นไมค่วรพดู’ น่ัน 

เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๓๑] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึยดึภาษาทอ้งถิน่ ไมพ่งึละเลยค าพดู 

สามัญ’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  การยดึภาษาทอ้งถิน่ และการละเลยค าพดูสามญั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภาชนะชนดิเดยีวกันน่ันแหละในโลกนี ้บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปาต’ิ 

บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปัตตะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกนัวา่ 

‘สราวะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกนัวา่ ‘หโรสะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘โปณะ’ บางทอ้ง 

ถิน่รูจั้กกันวา่ ‘หนะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปิปิละ’ ภกิษุพดูดว้ยความยดึมั่น 

ถอืมั่นโดยวธิทีีช่นทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ ๆ จะรูจั้กภาชนะนัน้วา่ ‘นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ’ 

  การยดึภาษาทอ้งถิน่ และการละเลยค าพดูสามัญ เป็นอยา่งนี้ 

  [๓๓๒] การไมย่ดึภาษาทอ้งถิน่ และการไมล่ะเลยค าพดูสามญั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภาชนะชนดิเดยีวกันน่ันแหละในโลกนี ้บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปาต’ิ 

บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปัตตะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกนัวา่ 

‘สราวะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกนัวา่ ‘หโรสะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘โปณะ’ บางทอ้ง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

ถิน่รูจั้กกันวา่ ‘หนะ’ บางทอ้งถิน่รูจั้กกันวา่ ‘ปิปิละ’ ภกิษุพดูอยา่งไมถ่อืมั่นโดย 

วธิทีีช่นทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ ๆ จะรูจั้กภาชนะนัน้ไดว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ

เหลา่นีพ้ดูหมายถงึภาชนะนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย การไมย่ดึภาษาทอ้งถิน่ และการไมล่ะเลยค าพดูสามัญ เป็น 

อยา่งนี ้

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ไมพ่งึยดึภาษาทอ้งถิน่ ไมพ่งึละเลยค าพดูสามัญ’ น่ัน 

เพราะอาศัยค านี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๓๓] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภัิงคนั์น้ ธรรมคอืการประกอบเนอืง ๆ ซึง่ 

โสมนัสของบคุคลผูม้คีวามสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของ 

ปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน 

มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่ 

เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืการไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่โสมนัสของบคุคลผูม้ ี

ความสขุอันเกดิจากกาม อันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่อง 

พระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี้ ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่ ี

ความคับแคน้ ไมม่คีวามเร่ารอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่ 

เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๓๔] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอือัตตกลิมถานุโยค อันเป็น 

ทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน 

มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่ 

เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืการไมป่ระกอบเนอืง ๆ ซึง่อตัตกลิมถานุโยค อัน 

เป็นทกุข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  [๓๓๕] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืมัชฌมิาปฏปิทา ที่ 

ตถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ 

ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรัสรู ้เพือ่นพิพานนี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๓๖] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืการยกยอ่ง การต าหน ิ

และการไมแ่สดงธรรมนี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น 

เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืการไมย่กยอ่ง การไมต่ าหน ิการแสดงธรรมเทา่นัน้นี้ 

ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ 

ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืสขุอันเกดิจากกาม สขุอัน 

เกดิจากการมเีพศสมัพันธ ์สขุของปถุชุน ไมใ่ชส่ขุของพระอรยิะนี ้มทีกุข ์มคีวาม 

เบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืเนกขมัมสขุ สขุเกดิจากความสงัด สขุเกดิจากความ 

สงบ สขุเกดิจากการตรัสรูน้ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ 

ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืความลับทีไ่มเ่ป็นความจรงิ 

ไมเ่ป็นความแท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวาม 

คับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็น 

ธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืความลับทีเ่ป็นความจรงิ เป็นความแท ้แตไ่ม ่

ประกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวาม 

เรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๙. อรณวภิังคสตูร 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืความลับทีเ่ป็นความจรงิ เป็นความแท ้ประกอบ 

ดว้ยประโยชนน์ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวาม 

เรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๓๙] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืค าลว่งเกนิตอ่หนา้ ทีไ่ม่ 

เป็นค าจรงิ ไมเ่ป็นค าแท ้ไมป่ระกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน 

มคีวามคับแคน้ มคีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่ 

เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืค าลว่งเกนิตอ่หนา้ ทีเ่ป็นค าจรงิ เป็นค าแท ้แตไ่ม่ 

ประกอบดว้ยประโยชนน์ี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวาม 

เรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืค าลว่งเกนิตอ่หนา้ ทีเ่ป็นค าจรงิ เป็นค าแท ้

ประกอบดว้ยประโยชนน์ี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่ ี

ความเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืค าทีบ่คุคลผูร้บีรอ้นพดูนี้ 

มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวามเร่ารอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ 

เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืค าทีบ่คุคลผูไ้มร่บีรอ้นพดูนี ้ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

  [๓๔๑] ภกิษุทัง้หลาย ในอรณวภิังคนั์น้ ธรรมคอืการยดึภาษาทอ้งถิน่ และ 

การละเลยค าพดูสามัญนี ้มทีกุข ์มคีวามเบยีดเบยีน มคีวามคับแคน้ มคีวาม 

เรา่รอ้น เป็นขอ้ปฏบิัตผิดิ เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมมกีเิลส 

  แตใ่นเรือ่งนัน้ ธรรมคอืการไมย่ดึภาษาทอ้งถิน่ และการไมล่ะเลยค าพดูสามัญนี้ 

ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมม่คีวามคับแคน้ ไมม่คีวามเรา่รอ้น เป็นขอ้ 

ปฏบิัตถิกู เพราะฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เป็นธรรมไมม่กีเิลส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาในอรณวภัิงคน์ีอ้ยา่งนีแ้ลวา่ 

‘เราทัง้หลาย รูธ้รรมทีม่กีเิลส และรูธ้รรมทีไ่มม่กีเิลสแลว้ จักปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัต ิ

เพือ่ไมม่กีเิลส’ กลุบตุรผูม้นีามวา่สภุตู ิไดป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตเิพือ่ไมม่กีเิลสแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อรณวภิงัคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ธาตวุภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกธาต ุ

  [๓๔๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้มคธ ถงึกรงุราชคฤหแ์ลว้ 

เสด็จเขา้ไปหานายชา่งหมอ้ชือ่ภัคควะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดต้รัสวา่ “ภัคควะ ถา้ทา่นไม ่

หนักใจ เราขอพักในศาลาสกัคนืหนึง่” 

  นายภัคควะกราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ กระผมไมห่นักใจเลย แตใ่นศาลานี้ 

มบีรรพชติเขา้ไปพักอยูก่อ่นแลว้ ถา้บรรพชติรปูนัน้อนุญาต ก็ขอเชญิทา่นพักตาม 

สบายเถดิ” 

  ก็สมัยนัน้แล กลุบตุรชือ่ปกุกสุาต ิออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธา 

อทุศิเฉพาะพระผูม้พีระภาค ปกุกสุาตกิลุบตุรนัน้ เขา้ไปพักอยูใ่นศาลาของนายชา่ง 

หมอ้นัน้กอ่นแลว้ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาทา่นปกุกสุาตถิงึทีอ่ยูแ่ลว้ 

ไดต้รัสวา่ “ภกิษุ ถา้เธอไมห่นักใจ เราขอพักในศาลาสกัคนืหนึง่” 

  ทา่นปกุกสุาตติอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุศาลาของนายชา่งหมอ้กวา้งขวาง เชญิ 

ทา่นพักตามสบายเถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังศาลาของนายชา่งหมอ้ ทรงลาด 

สนัถัดหญา้ ณ สว่นขา้งหนึง่ แลว้ประทับน่ังขดัสมาธ ิตัง้พระวรกายตรง ด ารง 

พระสตไิวเ้ฉพาะหนา้ พระองคป์ระทับน่ังจนลว่งเลยราตรไีปมาก แมท้า่นปกุกสุาต ิ

ก็น่ังจนลว่งเลยราตรไีปมากเหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ “กลุบตุรนีป้ระพฤตน่ิาเลือ่มใสหนอ 

ทางทีด่ ีเราควรจะถามด”ู จงึตรัสถามทา่นปกุกสุาตวิา่ “ภกิษุ ทา่นบวชอทุศิใคร 

ใครเป็นศาสดาของทา่น หรอืทา่นชอบใจธรรมของใคร” 

  ทา่นปกุกสุาตติอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุมพีระสมณโคดมผูศ้ากยบตุร เสด็จ 

ออกจากศากยราชตระกลูทรงผนวชแลว้ ก็พระสมณโคดมผูเ้จรญิพระองคนั์น้ ม ี

พระกติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ขา้พเจา้บวช 

อทุศิพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นศาสดาของ 

ขา้พเจา้ และขา้พเจา้ชอบใจธรรมของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้” 

  “ภกิษุ ก็บัดนี ้พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ประทับ 

อยู ่ณ ทีไ่หน” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุบัดนีพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

ประทับอยูท่ีก่รงุสาวตัถ ีในอตุตรชนบท” 

  “ก็ทา่นเคยเห็นพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้หรอื และทา่นเห็นแลว้จะรูจั้กหรอื” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ไมเ่คยเห็นพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เลย และเห็น 

แลว้ก็ไมรู่จั้ก” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ “กลุบตุรนีบ้วชอทุศิเรา ทางทีด่ ีเรา 

พงึแสดงธรรมแกเ่ขา” ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นปกุกสุาตมิา 

ตรัสวา่ “ภกิษุ เราจักแสดงธรรมแกเ่ธอ เธอจงฟังธรรมนัน้ จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  ทา่นปกุกสุาตทิลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  [๓๔๓] “ภกิษุ บรุุษนีม้ธีาต ุ๖๑ มผีัสสายตนะ(แดนเกดิแหง่ผัสสะ) ๖ ม ี

มโนปวจิาร(ความนกึหน่วงทางใจ) ๑๘ มอีธษิฐานธรรม(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ) ๔ 

เมือ่ความก าหนดหมาย ซมึซาบไมถ่งึบรุษุผูค้งอยูใ่นอธษิฐานธรรม บัณฑติ 

จงึเรยีกบรุษุนัน้วา่ ‘มนุผีูส้งบแลว้’ บรุษุไมพ่งึประมาทปัญญา๒ พงึตามรักษา 

สจัจะ๓ พงึเพิม่พนูจาคะ๔ พงึศกึษาแตท่างสงบเทา่นัน้’ นีเ้ป็นอทุเทสแหง่ธาตวุภิังค ์

๖ ประการ 

  [๓๔๔] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้ธีาต ุ๖ ประการ’ เพราะ 

อาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุ ธาต ุ๖ ประการ นี ้คอื 

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

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

   ๕. อากาสธาต ุ(ธาตคุอือากาศ)  ๖. วญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืวญิญาณ) 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้ธีาต ุ๖ ประการ’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๔๕] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้ผีัสสายตนะ ๖ ประการ’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาต ุ๖ ในทีน่ีห้มายถงึขอ้ปฏบัิตเิป็นสว่นเบือ้งตน้ของกลุบตุรม ี๖ ประการ คอื (๑) ความส ารวมในศลี 

   (๒) ความคุม้ครองทวารในอนิทรยี ์๖ (๓) ความเป็นผูรู้ป้ระมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนอืง ๆ 

   ซึง่ธรรมเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง (๕) สัทธรรม ๗ (๖) รปูฌาน ๔ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๔๓/๒๑๒) 

๒ ไมพ่งึประมาทปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึไมพ่งึประมาทปัญญาในสมาธแิละวปัิสสนา เพือ่แทงตลอดปัญญา 

   ในอรหัตตผล (ม.อ.ุอ. ๓/๓๔๓/๒๑๓) 

๓ พงึตามรกัษาสจัจะ ในทีน่ีห้มายถงึรักษาสัจจะมาแตต่น้ เพือ่กระท าปรมัตถสัจจะใหแ้จง้คอืนพิพาน 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๔๓/๒๑๓) 

๔ พงึเพิม่พนูจาคะ หมายถงึเพิม่พนูการสละกเิลส(อยา่งหยาบ)มาแตต่น้ เพือ่ท าการสละกเิลสทัง้หมดดว้ย 

   อรหัตตมรรค (ม.อ.ุอ. ๓/๓๔๓/๒๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

   ๑. ผัสสายตนะคอืจักข ุ ๒. ผัสสายตนะคอืโสตะ 

   ๓. ผัสสายตนะคอืฆานะ  ๔. ผัสสายตนะคอืชวิหา 

   ๕. ผัสสายตนะคอืกาย  ๖. ผัสสายตนะคอืมโน 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้ผีัสสายตนะ ๖ ประการ’ น่ัน เพราะ 

อาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๔๖] เรากลา่วค านี้ไวว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้มีโนปวจิาร ๑๘’ เพราะอาศัย 

เหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลเห็นรปูทางตาแลว้ ยอ่มนกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส ยอ่ม 

นกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส ยอ่มนกึหน่วงรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส 

ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส ยอ่มนกึหน่วงธรรมารมณ์อันเป็น 

ทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

  ความนกึหน่วงโสมนัส ๖ ความนกึหน่วงโทมนัส ๖ ความนกึหน่วงอเุบกขา ๖ 

ยอ่มมดีว้ยประการฉะนี ้

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้มีโนปวจิาร ๑๘’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๔๗] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้อีธษิฐานธรรม ๔ ประการ’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื 

   ๑. อธษิฐานธรรมคอืปัญญา  ๒. อธษิฐานธรรมคอืสจัจะ 

   ๓. อธษิฐานธรรมคอืจาคะ  ๔. อธษิฐานธรรมคอือปุสมะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุ บรุษุนีม้อีธษิฐานธรรม ๔ ประการ’ น่ัน เพราะ 

อาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

ธาต ุ๖ ประการ 

  [๓๔๘] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘บรุษุไมพ่งึประมาทปัญญา พงึตามรักษาสจัจะ 

พงึเพิม่พนูจาคะ พงึศกึษาแตท่างสงบเทา่นัน้’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่ว 

ไวเ้ชน่นัน้ 

  บรุษุไมพ่งึประมาทปญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ธาต ุ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

   ๕. อากาสธาต ุ ๖. วญิญาณธาต ุ

  [๓๔๙] ปฐวธีาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื ปฐวธีาตภุายในก็ม ีปฐวธีาตภุายนอกก็ม ี

  ปฐวธีาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปู๑ภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็น 

ของหยาบ ไดแ้ก ่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต 

หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ ่ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเกา่ หรอื 

อปุาทนินกรปูภายในอืน่ใดทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็นของหยาบ 

  นีเ้รยีกวา่ปฐวธีาตภุายใน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทนินกรปู หมายถงึรปูมกีรรมเป็นสมฏุฐาน ค านีเ้ป็นชือ่ของรปูทีด่ ารงอยูภ่ายในสรรีะ ทีย่ดึถอื จับตอ้ง 

   ลบูคล าได ้เชน่ ผม ขน ฯลฯ อาหารใหม่ อาหารเกา่ ค านีก้ าหนดจ าแนกหมายเอาปฐวธีาตภุายใน 

   แตส่ าหรับอาโปธาต ุเตโชธาตุ และวาโยธาตุ ก็มนัียเชน่เดยีวกัน พงึทราบความพสิดารในคัมภรีว์สิทุธ ิ

   มรรค (ม.ม.ูอ. ๒/๓๐๒/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ปฐวธีาตภุายใน และปฐวธีาตภุายนอกนี ้ก็เป็นปฐวธีาตน่ัุนเอง บัณฑติควร 

เห็นปฐวธีาตนัุน้ ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นปฐวธีาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ย 

ปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุและท าจติใหค้ลายก าหนัด 

จากปฐวธีาต ุ

  [๓๕๐] อาโปธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื อาโปธาตภุายในก็ม ีอาโปธาตภุายนอกก็ม ี

  อาโปธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ มคีวาม 

เอบิอาบ ไดแ้ก ่ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ น ้าตา มันขน้ เปลวมัน น ้าลาย 

น ้ามกู ไขขอ้ มตูร หรอือปุาทนินกรปูภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็น 

ของเอบิอาบ มคีวามเอบิอาบ 

  นีเ้รยีกวา่อาโปธาตภุายใน 

  อาโปธาตภุายในและอาโปธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นอาโปธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึ 

เห็นอาโปธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นอาโปธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ 

ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในอาโปธาต ุและท าจติใหค้ลาย 

ก าหนัดจากอาโปธาต ุ

  [๓๕๑] เตโชธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื เตโชธาตภุายในก็ม ีเตโชธาตภุายนอกก็ม ี

  เตโชธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวามเร่ารอ้น 

ไดแ้ก ่ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหอ้บอุน่ ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกาย 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

ใหท้รดุโทรม ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหเ้ร่ารอ้น ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่ง 

ยอ่ยสิง่ทีก่นิแลว้ ดืม่แลว้ เคีย้วแลว้ และลิม้รสแลว้ หรอือปุาทนินกรปูภายในอืน่ใด 

ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวามเร่ารอ้น 

  นีเ้รยีกวา่เตโชธาตภุายใน 

  เตโชธาตภุายในและเตโชธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นเตโชธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึ 

เห็นเตโชธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นเตโชธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ย 

ปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในเตโชธาต ุและท าจติใหค้ลายก าหนัด 

จากเตโชธาต ุ

  [๓๕๒] วาโยธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื วาโยธาตภุายในก็ม ีวาโยธาตภุายนอกก็ม ี

  วาโยธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวาม 

พัดไปมา ไดแ้ก ่ลมทีพั่ดขึน้เบือ้งบน ลมทีพั่ดลงเบือ้งต า่ ลมในทอ้ง ลมในล าไส ้

ลมทีแ่ลน่ไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ ่ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก หรอือปุาทนินกรปู 

ภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวามพัดไปมา 

  นีเ้รยีกวา่วาโยธาตภุายใน 

  วาโยธาตภุายในและวาโยธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นวาโยธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึ 

เห็นวาโยธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นวาโยธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ 

ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุและท าจติใหค้ลาย 

ก าหนัดจากวาโยธาตุ๑ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๓๐๒-๓๐๕/๓๓๐-๓๓๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  [๓๕๓] อากาสธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื อากาสธาตภุายในก็ม ีอากาสธาตภุายนอกก็ม ี

  อากาสธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นสภาวะวา่งเปลา่ มคีวาม 

วา่งเปลา่ ไดแ้ก ่ชอ่งห ูชอ่งจมกู ชอ่งปาก ชอ่งส าหรับกลนืของกนิ ของดืม่ 

ของเคีย้ว ของลิม้รส ชอ่งทีพั่กอยูแ่หง่ของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว ของลิม้ และ 

ชอ่งส าหรับของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว ของลิม้ ไหลลงเบือ้งต า่ หรอือปุาทนินกรปู 

ภายในอืน่ใดทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นสภาวะวา่งเปลา่ มคีวามวา่งเปลา่ 

  นีเ้รยีกวา่อากาสธาตภุายใน๑ 

  อากาสธาตภุายในและอากาสธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นอากาสธาตน่ัุนเอง บัณฑติ 

พงึเห็นอากาสธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นอากาสธาตนัุน้ตามความ 

เป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในอากาสธาต ุและท าจติ 

ใหค้ลายความก าหนัดจากอากาสธาต ุ

  [๓๕๔] ทนัีน้ วญิญาณอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง เหลอือยู ่บคุคลยอ่มรูเ้รือ่งอะไร ๆ 

ไดด้ว้ยวญิญาณนัน้ คอืรูว้า่ ‘สขุ’ บา้ง รูว้า่ ‘ทกุข’์ บา้ง รูว้า่ ‘อทกุขมสขุ’ บา้ง 

เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ บคุคลนัน้เมือ่เสวย 

สขุเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนาอยู’่ รูช้ดัวา่ ‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้ 

แหง่สขุเวทนานัน้น่ันแลดับ สขุเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

สขุเวทนา ทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป’ 

  [๓๕๕] เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึเกดิ 

บคุคลนัน้เมือ่เสวยทกุขเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนาอยู’่ รูช้ดัวา่ 

‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนานัน้น่ันแลดับ ทกุขเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัย 

ผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๑๗๒-๑๗๗/๑๓๔-๑๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  [๓๕๖] เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนา 

จงึเกดิ บคุคลนัน้เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขม- 

สขุเวทนาอยู’่ รูช้ดัวา่ ‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้น่ันแลดับ 

อทกุขมสขุเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่สวย 

อยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป’ 

  [๓๕๗] ภกิษุ เปรยีบเหมอืนไม ้๒ อัน เสยีดสกีัน จงึเกดิความรอ้น ไฟลกุขึน้ 

เพราะแยกไมทั้ง้สองนัน้ออกจากกัน ความรอ้นทีเ่กดิจากการเสยีดสนัีน้จงึดับ 

ระงับไป แมฉั้นใด บคุคลก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ บคุคลนัน้เมือ่เสวยสขุเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวย 

สขุเวทนาอยู’่ รูช้ดัวา่ ‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนานัน้น่ันแลดับ สขุเวทนา 

ทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะอนัเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา ทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ 

ก็ดับคอืสงบไป’ 

  [๓๕๘] เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึเกดิ 

บคุคลนัน้เมือ่เสวยทกุขเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนาอยู’่ รูช้ดัวา่ 

‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนานัน้น่ันแลดับ ทกุขเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัย 

ผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป’ 

  [๓๕๙] เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้อทกุขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนาจงึ 

เกดิ บคุคลนัน้เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนา ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา 

อยู’่ รูช้ดัวา่ ‘เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้น่ันแลดับ อทกุขม- 

สขุเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่สวยอยูอ่ัน 

เกดิจากผัสสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป’๑ 

  [๓๖๐] ทนัีน้ อเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน และ 

ผอ่งใส เหลอือยู ่เปรยีบเหมอืนชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองผูช้ านาญ ตระเตรยีม 

เบา้แลว้สมุปากเบา้ เอาคมีคบีทองใสล่งทีป่ากเบา้ แลว้สบูลมตามสมควรแกเ่วลา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๒๕๘/๒๘๒-๒๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

เอาน ้าประพรมตามสมควรแกเ่วลา เพง่ดตูามสมควรแกเ่วลา ทองนัน้เป็นทองที ่

ถกูไลข่ีเ้ขมา่หมดแลว้ จงึเป็นทองออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ผดุผอ่ง และ 

ชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองมุง่หมายจะท าเครือ่งประดับชนดิใด ๆ คอื แผน่ทอง 

ตา่งห ูสรอ้ยคอ หรอืมาลยัทอง ทองนัน้ยอ่มอ านวยประโยชนใ์หเ้ขาได ้แมฉั้นใด๑ 

อเุบกขาอืน่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นอเุบกขาบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ออ่น เหมาะแก่ 

การใชง้าน และผอ่งใสเหลอือยู ่

  [๓๖๑] บคุคลนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี้ 

เขา้ไปสูอ่ากาสานัญจายตนฌาน และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควร๒แกธ่รรมนัน้๓ เมือ่ 

เป็นเชน่นัน้ อเุบกขาของเรานีก็้จะเป็นอเุบกขาทีอ่าศัยอากาสานัญจายตนฌานนัน้ 

ยดึอากาสานัญจายตนฌานนัน้ คงอยูต่ลอดกาลนาน 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูว่ญิญาณัญจายตนฌาน 

และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ อเุบกขาของเรานีก็้จะ 

เป็นอเุบกขาทีอ่าศัยวญิญาณัญจายตนฌานนัน้ ยดึวญิญาณัญจายตนฌานนัน้ 

คงอยูต่ลอดกาลนาน 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูอ่ากญิจัญญายตนฌาน 

และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ อเุบกขาของเรานี้ 

ก็จะเป็นอเุบกขาทีอ่าศัยอากญิจัญญายตนฌานนัน้ ยดึอากญิจัญญายตนฌานนัน้ 

คงอยูต่ลอดกาลนาน 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูเ่นวสญัญานาสญัญายตน 

ฌาน และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ อเุบกขาของเรานี้ 

ก็จะเป็นอเุบกขาทีอ่าศัยเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ ยดึเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานนัน้ คงอยูต่ลอดกาลนาน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ตกิ.(แปล) ๒๐/๑๐๓/๓๔๕-๓๔๖ 

๒ ธรรมสมควร ในทีน่ีห้มายถงึรปูาวจรฌานฝ่ายกศุล (ม.อ.ุอ. ๓/๓๖๑/๒๑๖) 

๓ ธรรมน ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึอรปูาวจรฌานฝ่ายวบิาก (ม.อ.ุอ. ๓/๓๖๑/๒๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  [๓๖๒] ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี้ 

เขา้ไปสูอ่ากาสานัญจายตนฌาน และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ จตินีก็้ 

จะเป็นจติทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่แลว้ 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูว่ญิญาณัญจายตนฌาน 

และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ จตินีก็้จะเป็นจติทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่แลว้ 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูอ่ากญิจัญญายตนฌาน 

และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ จตินีก็้เป็นจติทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่แลว้ 

  ถา้เรานอ้มอเุบกขาอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เขา้ไปสูเ่นวสญัญานาสญัญายตน 

ฌาน และอบรมจติใหม้ธีรรมสมควรแกฌ่านนัน้ จตินีก็้จะเป็นจติทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ 

แลว้ 

  ภกิษุนัน้จะไมป่รงุแตง่ จะไมค่ดิถงึความเจรญิหรอืความเสือ่มเลย เธอเมือ่ไม ่

ปรงุแตง่ ไมค่ดิถงึ ยอ่มไมย่ดึมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมย่ดึมั่น ยอ่มไมห่วาดหวัน่ 

เมือ่ไมห่วาดหวัน่ ยอ่มดับกเิลสไดเ้ฉพาะตนเทา่นัน้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  [๓๖๓] ถา้ภกิษุนัน้เสวยสขุเวทนา จงึรูช้ดัวา่ ‘สขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ 

‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ‘๑ 

  ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา จงึรูช้ดัวา่ ‘ทกุขเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่า 

หมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา จงึรูช้ดัวา่ ‘อทกุขมสขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ 

‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  [๓๖๔] ถา้เธอเสวยสขุเวทนา จงึเป็นผูป้ราศจาก(กเิลส) เสวยสขุเวทนานัน้ 

  ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา จงึเป็นผูป้ราศจาก(กเิลส) เสวยทกุขเวทนานัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมน่า่เพลดิเพลนิ หมายถงึรูช้ดัวา่ ‘ไมค่วรเพลดิเพลนิดว้ยอ านาจตัณหาและทฏิฐ’ิ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๖๓/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา จงึเป็นผูป้ราศจาก(กเิลส)เสวยอทกุขมสขุเวทนา 

นัน้ เธอเมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ จงึรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ 

เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ จงึรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ รูช้ดัวา่ 

‘หลังจากตายไป เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’ 

  [๓๖๕] ภกิษุ เปรยีบเหมอืนตะเกยีงน ้ามันตดิอยูไ่ด ้เพราะอาศัยน ้ามันและไส ้

ตะเกยีงน ้ามันนัน้ยอ่มหมดเชือ้ดับไป เพราะหมดน ้ามันและไส ้และเพราะไมเ่ตมิน ้า 

มันและไสใ้หม ่แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ 

จงึรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ จงึรูช้ดัวา่ 

‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ รูช้ดัวา่ ‘หลังจากตายไป เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ 

จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’๑ เพราะเหตนัุน้ ภกิษุผูเ้พยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี้๒ ชือ่วา่เป็น 

ผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรมคอืปัญญาอันยอดเยีย่มนี ้เพราะวา่ปัญญาอันประเสรฐิ 

ยอดเยีย่มนี ้คอืความรูใ้นธรรมเป็นทีส่ ิน้ทกุขทั์ง้ปวง๓ 

  [๓๖๖] ความหลดุพน้ของภกิษุนัน้ เป็นอันตัง้อยู ่ไมก่ าเรบิในสจัจะ เพราะ 

วา่สิง่ใดมคีวามเลอะเลอืนเป็นธรรมดา สิง่นัน้เป็นของเท็จ สิง่ใดไมม่คีวาม 

เลอะเลอืนเป็นธรรมดา สิง่นัน้เป็นของจรงิคอืนพิพาน เพราะฉะนัน้ ภกิษุผู ้

เพยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี้ จงึชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรมคอืสจัจะอัน 

ยอดเยีย่มนี ้เพราะสจัจะนีเ้ป็นบรมอรยิสจัคอืนพิพานอันไมม่คีวามเลอะเลอืนเป็น 

ธรรมดา 

  [๓๖๗] อนึง่ อปุธทัิง้หลาย๔ของภกิษุผูไ้มรู่แ้จง้ในกาลกอ่นนัน้น่ันแล เป็น 

อันเธอสมาทานใหบ้รบิรูณ์แลว้ เธอละอปุธเิหลา่นัน้ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๒๕๕/๒๗๙ 

๒ ผูเ้พยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี ้หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรหัตตผลปัญญาซึง่เป็นอธษิฐานธรรมอันสงูสดุ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๖๕/๒๑๙) 

๓ หมายความวา่ ในพระสตูรนีพ้ระพทุธเจา้ทรงประสงคญ์าณ(ความรู)้ในอรหัตตผลเทา่นัน้ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๖๕/๒๑๙) 

๔ อปุธทิ ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึอุปธ ิ๔ คอื (๑) อปุธคิอืขันธ ์(๒) อปุธคิอืกเิลส (๓) อปุธคิอือภสิังขาร 

   (๔) อปุธคิอืกามคณุ ๕ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๖๗/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูเ้พยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี ้จงึชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐาน 

ธรรมคอืจาคะอันยอดเยีย่มนี ้เพราะวา่จาคะอันประเสรฐิ ยอดเยีย่มนี ้คอืความ 

สละคนือปุธทัิง้ปวง 

  [๓๖๘] อนึง่ อภชิฌา คอื ความพอใจ ความก าหนัดยนิดขีองภกิษุผูไ้มรู่ ้

แจง้ในกาลกอ่นนัน้น่ันแลมอียู ่เธอละอภชิฌา คอื ความพอใจ ความก าหนัด 

ยนิดไีดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่ 

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  ความอาฆาต คอื ความพยาบาท ความคดิประทษุรา้ยของภกิษุผูไ้มรู่แ้จง้ใน 

กาลกอ่นนัน้น่ันแลมอียู ่เธอละความอาฆาต คอื ความพยาบาท ความคดิ 

ประทษุรา้ยนัน้ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  อวชิชา คอื ความหลง งมงายของภกิษุผูไ้มรู่แ้จง้ในกาลกอ่นนัน้น่ันแลมอียู่ 

เธอละอภชิฌา คอืความหลง งมงายนัน้ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาล 

ทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ 

ภกิษุผูเ้พยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี ้จงึชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรม คอื 

อปุสมะอันยอดเยีย่มนี ้ความสงบระงับราคะ โทสะ โมหะ นีเ้ป็นความสงบระงับ 

อันประเสรฐิยอดเยีย่ม 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘บรุุษไมพ่งึประมาทปัญญา พงึตามรักษาสจัจะ พงึเพิม่พนู 

จาคะ พงึศกึษาแตท่างสงบเทา่นัน้’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไว ้

  [๓๖๙] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘เมือ่ความก าหนดหมาย๑ซมึซาบไมถ่งึบรุษุผูค้ง 

อยูใ่นอธษิฐานธรรม บัณฑติจงึเรยีกบรุษุนัน้วา่ ‘มนุีผูส้งบแลว้’ เพราะอาศัยเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความก าหนดหมาย หมายถงึความก าหนดหมาย ๓ ประการ คอื (๑) ความก าหนดหมายดว้ยอ านาจ 

   ตัณหา (๒) ความก าหนดหมายดว้ยอ านาจมานะ (๓) ความก าหนดหมายดว้ยอ านาจทฏิฐ ิ(ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๖๙/๒๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

  ภกิษุ ความก าหนดหมายวา่ “เราม”ี ความก าหนดหมายวา่ “เราไมม่”ี 

ความก าหนดหมายวา่ “เราจักม”ี ความก าหนดหมายวา่ “เราจักไมม่”ี ความ 

ก าหนดหมายวา่ “เราจักมรีปู” ความก าหนดหมายวา่ “เราจักไมม่รีปู” ความ 

ก าหนดหมายวา่ “เราจักมสีญัญา” ความก าหนดหมายวา่ “เราจักไมม่สีญัญา” 

ความก าหนดหมายวา่ “เราจักมสีญัญาก็มใิชไ่มม่สีญัญาก็มใิช”่ 

  ความก าหนดหมายเป็นดจุโรค ความก าหนดหมายเป็นดจุหัวฝี ความ 

ก าหนดหมายเป็นดจุลกูศร๑ แตเ่ราเรยีกภกิษุวา่ ‘มนุผีูส้งบแลว้’ เพราะกา้วลว่ง 

ความก าหนดหมายทัง้ปวง เพราะวา่มนุผีูส้งบแลว้ ยอ่มไมเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมก่ าเรบิ ไมท่ะเยอทะยาน แมม้นุนัีน้ก็ไมม่เีหตทุีต่อ้งเกดิ เมือ่ไมเ่กดิ จักแกไ่ด ้

อยา่งไร เมือ่ไมแ่ก ่จักตายไดอ้ยา่งไร เมือ่ไมต่าย จักก าเรบิไดอ้ยา่งไร เมือ่ไมก่ าเรบิ 

จักทะเยอทะยานไดอ้ยา่งไร 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘เมือ่ความก าหนดหมาย ซมึซาบไมถ่งึบรุษุผูค้งอยูใ่น 

อธษิฐานธรรม บัณฑติจงึเรยีกบรุษุนัน้วา่ ‘มนุผีูส้งบแลว้’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไว ้

  ภกิษุ เธอจงจ าธาตวุภิังค ์๖ โดยยอ่นีข้องเราไว”้ 

  [๓๗๐] ครัง้นัน้แล ทา่นปกุกสุาตริูว้า่ “ไดย้นิวา่ พระศาสดาของเราเสด็จมา 

ถงึแลว้ ไดย้นิวา่ พระสคุตของเราเสด็จมาถงึแลว้ ไดย้นิวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ของเราเสด็จมาถงึแลว้” จงึลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ หมอบลงแทบ 

พระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ แลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคผ์ูโ้ง ่เขลา เบาปัญญา มคีวามผดิทีข่า้พระองค ์

ไดส้ าคัญพระผูม้พีระภาควา่ควรเรยีกดว้ยวาทะวา่ผูม้อีาย ุขอพระผูม้พีระภาค จง 

ใหอ้ภัยโทษแกข่า้พระองค ์เพือ่ส ารวมตอ่ไป”๒ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เอาเถอะ เธอผูโ้ง ่เขลา เบาปัญญา มคีวามผดิที ่

ไดส้ าคัญเราวา่ควรรอ้งเรยีกดว้ยวาทะวา่ผูม้อีาย ุแตเ่ธอเห็นความผดิโดยเป็นความ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๒๔๘/๒๖๗, ข.ุม.(แปล) ๒๙/๔๘/๑๖๗ 

๒ ดเูทยีบ ว.ิมหา.(แปล) ๒/๕๕/๒๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

ผดิแลว้กระท าคนืตามธรรม เราก็ยกโทษใหเ้ธอ ภกิษุ ก็การทีบ่คุคลเห็นความผดิ 

โดยเป็นความผดิ แลว้กระท าคนืตามธรรม ถงึความส ารวมตอ่ไป นีเ้ป็นความ 

เจรญิในอรยิวนัิย” 

  ทา่นปกุกสุาตกิราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์งึได ้

อปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

  “เธอมบีาตรและจวีรครบแลว้หรอื” 

  “ไมค่รบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ตถาคตทัง้หลายจะไมใ่หก้ลุบตุรผูม้บีาตรและจวีรไมค่รบอปุสมบท” 

ล าดับนัน้ ทา่นปกุกสุาตชิืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุขึน้ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไปแสวงหา 

บาตรและจวีร 

  ทันใดนัน้เอง แมโ่คไดข้วดิทา่นปกุกสุาตผิูก้ าลังเทีย่วแสวงหาบาตรและจวีร 

เสยีชวีติ ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “กลุบตุรชือ่ 

ปกุกสุาตทิีพ่ระผูม้พีระภาคทรงโอวาทดว้ยพระโอวาทโดยยอ่นัน้ ตายเสยีแลว้ เขา 

มคีตเิป็นอยา่งไร มสีมัปรายภพเป็นอยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปกุกสุาตกิลุบตุรเป็นบัณฑติ ได ้

บรรลธุรรมสมควรแกธ่รรมแลว้ และเธอไมใ่หเ้ราล าบากเพราะเหตแุหง่ธรรม 

เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป ปกุกสุาตกิลุบตุร จงึเป็นโอปปาตกิะ๑ จะ 

นพิพานในโลกนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ธาตวุภิงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (จูฬปณุณมสตูร) หนา้ ๑๐๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

 

๑๑. สจัจวภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกสจัจะ 

  [๓๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมจักรอันยอดเยีย่มตถาคตผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ไดป้ระกาศแลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีอันสมณะ 

พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้คอื 

การบอก๑ การแสดง๒ การบัญญัติ๓ การก าหนด๔ การเปิดเผย๕ การจ าแนก๖ 

การท าใหง้า่ย๗ ซึง่อรยิสจั ๔ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขอรยิสจั 

   ๒. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขสมทุยอรยิสจั

 

เชงิอรรถ : 

๑ การบอก หมายถงึการบอกวา่ นี้ชือ่วา่ ทกุขอรยิสัจ ฯลฯ นีช้ ือ่วา่ ทุกขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสัจ 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๒/๓๙๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๒ การแสดง หมายถงึการใหอ้ทุเทส (ค าเริม่ตน้) จบลง (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๓ การบญัญตั ิหมายถงึการตัง้สัจจะ มทีกุขสจัเป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓) 

๔ การก าหนด หมายถงึการใหเ้นื้อความนัน้ด าเนนิไปโดยประการตา่ง ๆ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓, 

   องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๕ การเปิดเผย หมายถงึการชีแ้จงแสดงเนือ้ความตามทีตั่ง้อทุเทสไว ้โดยการวกกลับมาอธบิายซ ้าอกี 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๖ การจ าแนก หมายถงึการจ าแนกประเด็นทีเ่ปิดแลว้ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๗ การท าใหง้า่ย หมายถงึการแสดงประเด็นทีจ่ าแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตุและยกอทุาหรณ์ตา่ง ๆ 

   มาประกอบ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๒/๓๙๙, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕ 

   และดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒-๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

   ๓. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขนโิรธอรยิสจั 

   ๔. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ธรรมจักรอันยอดเยีย่มตถาคตผูเ้ป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดป้ระกาศแลว้ 

ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้คอื การบอก การแสดง 

การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย การจ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ นี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงคบสารบีตุรและโมคคัลลานะ เธอทัง้หลาย 

จงคบสารบีตุรและโมคคลัลานะเถดิ สารบีตุรและโมคคัลลานะเป็นภกิษุฉลาด 

เป็นผูอ้นุเคราะห์๑เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย สารบีตุรเปรยีบเหมอืนผูใ้หก้ าเนดิ 

โมคคัลลานะเปรยีบเหมอืนผูบ้ ารงุเลีย้งทารกทีเ่กดิแลว้ สารบีตุรยอ่มแนะน าใน 

โสดาปัตตผิล โมคคัลลานะยอ่มแนะน าในประโยชนท์ีส่งูสดุ สารบีตุรสามารถทีจ่ะ 

บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ ไดโ้ดย 

พสิดาร” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แลว้ จงึทรงลกุขึน้จาก 

พทุธอาสน ์เสด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

  [๓๗๒] ขณะนัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปแลว้ไมน่าน ทา่นพระ 

สารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ 

รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมจักรอันยอดเยีย่มพระตถาคตผูเ้ป็นอรหันต 

สมัมาสมัพทุธเจา้ไดป้ระกาศแลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ี

อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

คอื การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย การจ าแนก 

การท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔

 

เชงิอรรถ : 

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

   อนุเคราะหด์ว้ยธรรม (ม.อ.ุอ. ๓/๓๗๑/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขอรยิสจั 

   ๒. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย การจ าแนก 

       การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขนโิรธอรยิสจั 

   ๔. การบอก การแสดง การบัญญัต ิการก าหนด การเปิดเผย 

       การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  [๓๗๓] ทกุขอรยิสจั (อรยิสจัคอืทกุข)์ เป็นอยา่งไร 

  คอื ชาต ิเป็นทกุข ์ชรา เป็นทกุข ์มรณะ เป็นทกุข ์โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส อปุายาส เป็นทกุข ์การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการ เป็นทกุข ์โดยยอ่ 

อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข์๑ 

  ชาต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยั่งลง ความบังเกดิ ความบังเกดิเฉพาะ 

ความปรากฏแหง่ขนัธ ์ความไดอ้ายตนะ ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ 

  นีเ้รยีกวา่ ชาติ๒ 

  ชรา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความม ี

หนังเหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยี ์ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของ 

เหลา่สตัวนั์น้ ๆ 

  นีเ้รยีกวา่ ชรา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม.(แปล) ๔/๑๔/๒๑, ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๙๑/๘๖ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม.(แปล) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔, ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๙๓/๘๘, ส .น.ิ(แปล) ๑๖/๒/๔ 

๓ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๙๒/๘๗, ส .น.ิ(แปล) ๑๖/๒/๔,๒๗/๔๑,๒๘/๔๒,๓๓/๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  มรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความจตุ ิความเคลือ่นไป จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ความท าลายไป ความหายไป 

ความตายกลา่วคอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย 

ความขาดสญูแหง่ชวีตินิทรยีข์องสตัวเ์หลา่นัน้ ๆ 

  นีเ้รยีกวา่ มรณะ๑ 

  โสกะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเศรา้โศก กริยิาทีเ่ศรา้โศก ภาวะทีเ่ศรา้โศก ความแหง้ผากภายใน 

ความแหง้กรอบภายใน ของผูท้ีป่ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) 

ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

  นีเ้รยีกวา่ โสกะ๒ 

  ปรเิทวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความรอ้งไห ้ความคร ่าครวญ กริยิาทีร่อ้งไห ้กริยิาทีค่ร ่าครวญ ภาวะ 

ทีร่อ้งไห ้ภาวะทีค่ร ่าครวญ ของผูท้ีป่ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) 

ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

  นีเ้รยีกวา่ ปรเิทวะ๓ 

  ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุข์๔ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม.ู(แปล) ๑๒/๙๒/๘๘, ส .น.ิ(แปล) ๑๖/๒/๔,๒๗/๔๑,๒๘/๔๒,๓๓/๕๕,ข.ุม.(แปล) ๒๙/๔๑/๑๕๐ 

๒ ดเูทยีบ ข.ุม.(แปล) ๒๙/๔๔/๑๕๕, ข.ุจู.(แปล) ๓๐/๒๑/๑๒๖ 

๓ ดเูทยีบ ข.ุม.(แปล) ๒๙/๔๔/๑๕๕,๙๗/๒๙๘,ข.ุจู.(แปล) ๓๐/๒๑/๑๒๖ 

๔ ดเูทยีบ อภ.ิสงฺ.(แปล) ๓๔/๕๕๙/๑๖๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  โทมนสั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โทมนัส๑ 

  อปุายาส เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแคน้ ความคับแคน้ ภาวะทีแ่คน้ ภาวะทีค่ับแคน้ ของผูท้ี ่

ประกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใด 

อยา่งหนึง่กระทบ 

  นีเ้รยีกวา่ อปุายาส 

  การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามเกดิเป็นธรรมดา เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนีว้า่ 

‘ไฉนหนอ เราทัง้หลายจงึจักไมม่คีวามเกดิเป็นธรรมดา หรอืความเกดิไมพ่งึมาถงึ 

เราทัง้หลาย แตค่วามปรารถนานีไ้มพ่งึส าเร็จไดต้ามความปรารถนา 

  นีเ้รยีกวา่การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการ เป็นทกุข ์

  หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา .... 

  หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามเจ็บเป็นธรรมดา ... 

  หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ... 

  หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามเศรา้โศก ความคร ่าครวญ ความทกุขก์าย ความทกุขใ์จ 

และความคับแคน้เป็นธรรมดา ตา่งก็เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

เราทัง้หลายจงึจักไมม่คีวามเศรา้โศรก ความคร ่าครวญ ความทกุขก์าย ความทกุขใ์จ 

และความคับแคน้เป็นธรรมดา ขอความเศรา้โศก ความคร ่าครวญ ความทกุขก์าย 

ความทกุขใ์จ และความคบัแคน้ไมพ่งึมาถงึเราทัง้หลาย’ แตค่วามปรารถนานี้ไม ่

พงึส าเร็จไดต้ามความปรารถนา 

  นีเ้รยีกวา่การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการ เป็นทกุข ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๔๑๗/๑๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  เหลา่นีเ้รยีกโดยยอ่วา่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

  [๓๗๔] ทกุขสมทุยอรยิสจั (อรยิสจัคอืเหตเุกดิแหง่ทกุข)์ เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหานีเ้ป็นเหตเุกดิในภพใหม ่สหรคตดว้ยความก าหนัดยนิด ีเป็นเหต ุ

เพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ๆ คอื กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา๑ 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทุยอรยิสจั 

  ทกุขนโิรธอรยิสจั (อรยิสจัคอืความดับทกุข)์ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความส ารอกและความดับโดยไมเ่หลอื ความปลอ่ยวาง ความสละคนื 

ความพน้ ความไมต่ดิอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจั 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  [๓๗๕] ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั (อรยิสจัคอืขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบั 

ทกุข)์ เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม.(แปล) ๔/๑๔/๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีน่ั้นแล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา  ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ  ๘. สมัมาสมาธิ๑ 

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความรูใ้นทกุข(์ความทกุข)์ ความรูใ้นทกุขสมทัุย(เหตเุกดิแหง่ทกุข)์ 

ความรูใ้นทกุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ ความรูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตใิห ้

ถงึความดับทกุข)์ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาทฏิฐ ิ

  สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินการออกจากกาม ความด ารใินการไมพ่ยาบาท ความด าร ิ

ในการไมเ่บยีดเบยีน 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสงักัปปะ 

  สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการพดูเท็จ เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการพดูค าหยาบ เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาวาจา 

  สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการฆา่สตัว ์เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการลักทรัพย ์

เจตนาเป็นเหตเุวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมากัมมันตะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ขอ้ ๓๒๕ (อรณวภิังคสตูร) หนา้ ๓๙๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๑. สจัจวภัิงคสตูร 

  สมัมาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้ละมจิฉาอาชวีะแลว้ เลีย้งชพีดว้ย 

สมัมาอาชวีะ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาอาชวีะ 

  สมัมาวายามะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้ยังฉันทะใหเ้กดิ พยายาม ปรารภความเพยีร 

ประคองจติ มุง่มั่น เพือ่ความไมเ่กดิขึน้แหง่บาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ ยัง 

ฉันทะใหเ้กดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละบาปอกศุล 

ธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ยังฉันทะใหเ้กดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่นเพือ่ความเกดิขึน้แหง่กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ ยังฉันทะใหเ้กดิ พยายาม 

ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ 

ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาวายามะ 

  สมัมาสต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้คีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีตพิจิารณา 

เห็นกายในกายอยู ่พงึก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นเวทนาใน 

เวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ เป็นผูม้คีวามเพยีร ม ี

สมัปชญัญะ มสีตพิจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่พงึก าจัดอภชิฌาและ 

โทมนัสในโลกได ้

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสต ิ

  สมัมาสมาธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

ระงับไป ภกิษุนัน้จงึบรรลทุตุยิฌาน ทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่... บรรลตุตยิฌาน 

... บรรลจุตตุถฌานอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั๑ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระธรรมจักรอันยอดเยีย่มพระตถาคตผูเ้ป็นอรหันต 

สมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงประกาศไวแ้ลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกให ้

หมนุกลับไมไ่ด ้๒ คอื ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบัญญัต ิทรงก าหนด ทรงเปิดเผย 

ทรงจ าแนก ทรงท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ นี”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิต 

ของทา่นพระสารบีตุร ดังนีแ้ล 

สจัจวภิงัคสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ทกัขณิาวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกทกัษณิาทาน 

  [๓๗๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ สมัยนัน้แล พระนางมหาปชาบดโีคตม ีทรงถอืผา้ใหมคู่ห่นึง่ เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ผา้ใหมคู่น่ี ้หมอ่มฉัน 

กรอดา้ยเอง ทอเอง ตัง้ใจอทุศิถวายพระผูม้พีระภาค ขอพระผูม้พีระภาคทรง 

อาศัยความอนุเคราะห ์รับผา้ใหมคู่นั่น้ของหมอ่มฉันเถดิ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม.(แปล) ๑๐/๓๘๗-๔๐๒/๓๒๔-๓๓๗, ข.ุป.(แปล) ๓๑/๓๓-๓๖/๕๐-๕๖, อภ.ิว.ิ(แปล) 

   ๓๕/๑๙๐-๒๐๕/๑๖๓-๑๗๓) 

๒ ดเูทยีบ ว.ิม.(แปล) ๔/๑๗/๒๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

  เมือ่พระนางมหาปชาบดโีคตม ีกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ 

“โคตม ีขอพระนางจงถวายสงฆเ์ถดิ เมือ่พระนางถวายสงฆแ์ลว้ จักเป็นอันบชูา 

อาตมภาพและสงฆ”์ 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระนางมหาปชาบดโีคตม ีก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ผา้ใหมคู่น่ี ้หมอ่มฉันกรอดา้ยเอง ทอเอง ตัง้ใจอทุศิ 

ถวายพระผูม้พีระภาค ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห ์รับผา้ใหมคู่ ่

นีข้องหมอ่มฉันเถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ไดต้รัสกับพระนางมหาปชาบดโีคตมวีา่ 

“โคตม ีขอพระนางจงถวายสงฆเ์ถดิ เมือ่พระนางถวายสงฆแ์ลว้ จักเป็นอันบชูา 

อาตมภาพและสงฆ”์ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระนางมหาปชาบดโีคตม ีก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ผา้ใหมคู่น่ี ้หมอ่มฉันกรอดา้ยเอง ทอเอง ตัง้ใจอทุศิ 

ถวายพระผูม้พีระภาค ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห ์รับผา้ใหมคู่น่ี ้

ของหมอ่มฉันเถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ไดต้รัสกับพระนางมหาปชาบดโีคตมวีา่ 

“โคตม ีขอพระนางจงถวายสงฆเ์ถดิ เมือ่พระนางถวายสงฆแ์ลว้ จักเป็นอันบชูา 

อาตมภาพและสงฆ”์ 

  [๓๗๗] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี้แลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาค โปรดรับผา้ใหมทั่ง้คูข่องพระนาง 

มหาปชาบดโีคตมเีถดิ พระนางมหาปชาบดโีคตม ีทรงมอีปุการะมาก เป็นพระ 

มาตจุฉาของพระผูม้พีระภาค ทรงทะนุถนอมเลีย้งดใูหพ้ระผูม้พีระภาคเสวย 

น ้านม ในเมือ่พระชนนสีวรรคตแลว้ แมพ้ระผูม้พีระภาคก็ทรงมอีปุการะมากแก่ 

พระนางมหาปชาบดโีคตม ีพระนางมหาปชาบดโีคตม ีทรงอาศัยพระผูม้พีระภาค 

แลว้ จงึไดถ้งึพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะ ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

การฆา่สตัว ์ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท๑ ทรงอาศัยพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ จงึทรงมคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระพทุธเจา้ มคีวามเลือ่มใสแน่ว 

แน่ในพระธรรม มคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระสงฆ ์มศีลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีทรง 

อาศัยพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึเป็นผูห้มดความสงสยัในทกุข ์หมดความสงสยัใน 

ทกุขสมทัุย หมดความสงสยัในทกุขนโิรธ หมดความสงสยัในทกุขนโิรธคามนิ ี

ปฏปิทา 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมพ้ระผูม้พีระภาคก็ทรงมพีระอปุการะมากแกพ่ระนาง 

มหาปชาบดโีคตม”ี 

  [๓๗๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ อานนท ์ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ อานนท ์

  เพราะวา่ บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้ เป็นผูถ้งึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระ 

ธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ เราไมก่ลา่วการกระท านี ้คอื การกราบไหว ้

การลกุรับ การท าอัญชล ีการท าสามจีกิรรม ดว้ยการบรจิาคจวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร วา่เป็นการท าตอบแทนกันของบคุคลนีก้ับ 

บคุคลนี ้

  บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาท เราไมก่ลา่วการกระท านี ้คอื การกราบไหว ้การลกุรับ การท าอัญชล ี

การท าสามจีกิรรม ดว้ยการบรจิาคจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร วา่เป็นการท าตอบแทนกันของบคุคลนีก้ับบคุคลนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๒๕๓ หนา้ ๒๙๙-๓๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

  บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้ เป็นผูม้คีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระพทุธเจา้ ม ี

ความเลือ่มใสแน่วแน่ในพระธรรม มคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระสงฆ ์มศีลีทีพ่ระ 

อรยิะยนิด ีเราไมก่ลา่วการกระท านี ้คอื การกราบไหว ้การลกุรับ การท าอัญชล ี

การท าสามจีกิรรม ดว้ยการบรจิาคจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร วา่เป็นการท าตอบแทนกันของบคุคลนีก้ับบคุคลนี ้

  บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้ เป็นผูห้มดความสงสยัในทกุข ์หมดความสงสยัใน 

ทกุขสมทัุย หมดความสงสยัในทกุขนโิรธ หมดความสงสยัในทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ได ้เราไมก่ลา่วการกระท านี ้คอื การกราบไหว ้การลกุรับ การท าอัญชล ีการ 

ท าสามจีกิรรม ดว้ยการบรจิาคจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั 

บรขิาร วา่เป็นการท าตอบแทนกันของบคุคลนีก้ับบคุคลนี้ 

การถวายทานเจาะจงบคุคล ๑๔ ประการ 

  [๓๗๙] อานนท ์ก็ทักษิณาเป็นปาฏปิคุคลกิ (การถวายทานเจาะจงบคุคล)นี้ 

ม ี๑๔ ประการ 

  ทกัษณิาเป็นปาฏปิคุคลกิ ๑๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลยอ่มถวายทานในพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ นี ้

       เป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๑ 

   ๒. บคุคลยอ่มถวายทานในพระปัจเจกพทุธะ นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๒ 

   ๓. บคุคลยอ่มถวายทานในพระสาวกของตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันต ์นี้ 

       เป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๓ 

   ๔. บคุคลยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผล นี้ 

       เป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๔ 

   ๕. บคุคลยอ่มถวายทานในพระอนาคาม ีนีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิุคคลกิ 

       ประการที ่๕ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

   ๖. บคุคลยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล นี ้

       เป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๖ 

   ๗. บคุคลยอ่มถวายทานในพระสกทาคาม ีนีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๗ 

   ๘. บคุคลยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล 

       นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๘ 

   ๙. บคุคลยอ่มถวายทานในพระโสดาบัน นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๙ 

         ๑๐. บคุคลยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล นี้ 

       เป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการที ่๑๐ 

         ๑๑. บคุคลยอ่มถวายทานในบคุคลภายนอกศาสนาผูป้ราศจากความ 

       ก าหนัดในกามทัง้หลายแลว้ นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิประการ 

       ที ่๑๑ 

         ๑๒. บคุคลยอ่มใหท้านในปถุชุนผูม้ศีลี๑ นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๑๒ 

         ๑๓. บคุคลยอ่มใหท้านในปถุชุนผูท้ศุลี นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๑๓ 

         ๑๔. บคุคลยอ่มใหท้านในสตัวด์รัิจฉาน นีเ้ป็นทักษิณาปาฏปิคุคลกิ 

       ประการที ่๑๔ 

  อานนท ์ในทักษิณาปาฏปิคุคลกิ ๑๔ ประการนัน้ บคุคลใหท้านในสตัว ์

ดรัิจฉานแลว้ พงึหวงัทักษิณาอันมอีานสิงส ์๑๐๐ อัตภาพ ใหท้านในปถุชุนผู ้

ทศุลีแลว้พงึหวงัทักษิณาอันมอีานสิงส ์๑,๐๐๐ อัตภาพ ใหท้านในปถุชุนผูม้ศีลี 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุนผูม้ศีลี ในทีน่ีห้มายถงึปถุชุนผูม้ศีลี โดยชือ่วา่เป็นผูม้ศีลีเป็นพืน้ ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา 

   ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ เลีย้งชวีติดว้ยกสกิรรมหรอืพาณชิยกรรมโดยธรรม โดยชอบธรรม (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๗๙/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

แลว้พงึหวงัทักษิณาอันมอีานสิงส ์๑๐๐,๐๐๐ อัตภาพ ถวายทานในบคุคล 

ภายนอกศาสนาผูป้ราศจากความก าหนัดในกามทัง้หลายแลว้ พงึหวงัทักษิณาอันม ี

อานสิงสแ์สนโกฏอิัตภาพ ใหท้านในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิลแลว้ 

พงึหวงัทักษิณาอันมอีานสิงสนั์บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด ้ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการ 

ถวายทานในพระโสดาบัน ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ 

ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทานในพระสกทาคาม ีไม่ 

จ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล ไม่ 

จ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทานในพระอนาคาม ีไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวาย 

ทานในทา่นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผล ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทาน 

ในพระสาวกของตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันต ์ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทาน 

ในพระปัจเจกสมัพทุธะ ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการถวายทานในพระตถาคต 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เลย 

การถวายทานในสงฆ ์๗ ประการ 

  [๓๘๐] อานนท ์ก็ทักษิณาทีถ่วายในสงฆ ์๗ ประการนี ้

  ทกัษณิาทีถ่วายในสงฆ ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลยอ่มถวายทานในสงฆ ์๒ ฝ่ายมพีระพทุธเจา้เป็นประมขุ นี้ 

       เป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆป์ระการที ่๑ 

   ๒. เมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้บคุคลยอ่มถวายทานในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

       นีเ้ป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆป์ระการที ่๒ 

   ๓. บคุคลยอ่มถวายทานในภกิษุสงฆ ์นีเ้ป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆ ์

       ประการที ่๓ 

   ๔. บคุคลยอ่มถวายทานในภกิษุณีสงฆ ์นี้เป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆ ์

       ประการที ่๔ 

   ๕. บคุคลเผดยีงสงฆว์า่ ‘ขอทา่นจงใหภ้กิษุและภกิษุณีจ านวนเทา่นี้ 

       แกข่า้พเจา้เจาะจงจากสงฆ’์ แลว้ถวายทาน นีเ้ป็นทักษิณาทีถ่วาย 

       ในสงฆป์ระการที ่๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

   ๖. บคุคลเผดยีงสงฆว์า่ ‘ขอทา่นจงใหภ้กิษุจ านวนเทา่นีแ้กข่า้พเจา้ 

       เจาะจงจากสงฆ’์ แลว้ถวายทาน นีเ้ป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆป์ระการ 

       ที ่๖ 

   ๗. บคุคลเผดยีงสงฆว์า่ ‘ขอทา่นจงใหภ้กิษุณีจ านวนเทา่นีแ้กข่า้พเจา้ 

       เจาะจงจากสงฆ’์ แลว้ถวายทาน นีเ้ป็นทักษิณาทีถ่วายในสงฆป์ระการ 

       ที ่๗ 

  อานนท ์ก็ในอนาคตกาล จักมแีตเ่หลา่โคตรภภูกิษุ มผีา้กาสาวะพันคอ 

เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม ชนทัง้หลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆไ์ดใ้นภกิษุ 

ผูท้ศุลีเหลา่นัน้ แมใ้นเวลานัน้ เราก็ยังกลา่วทักษิณาทีถ่วายในสงฆว์า่ มอีานสิงส ์

นับไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด ้แตว่า่เราไมก่ลา่วปาฏปิคุคลกิทานวา่ มผีลมากกวา่ 

ทักษิณาทีถ่วายในสงฆโ์ดยปรยิายไร ๆ เลย 

  [๓๘๑] อานนท ์ความบรสิทุธิแ์หง่ทักษิณา(ของท าบญุ) ๔ ประการนี้ 

  ความบรสิทุธิแ์หง่ทกัษณิา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก(ผูใ้ห)้ แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก(ผูรั้บ) 

   ๒. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก 

   ๓. ทักษิณาทีไ่มบ่รสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

   ๔. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิฝ่์ายทายก แตไ่มบ่รสิทุธ ิฝ่์ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม ปฏคิาหกเป็นผูท้ศุลี มธีรรม 

เลวทราม 

  ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนี้ 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธ ิฝ่์ายทายก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม ปฏคิาหกเป็นผูม้ศีลี 

มกีัลยาณธรรม 

  ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก เป็นอยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

  ทกัษณิาทีไ่มบ่รสิทุธ ิท์ ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนี ้เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม และปฏคิาหกก็เป็นผูท้ศุลี 

มธีรรมเลวทราม 

  ทักษิณาทีไ่มบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนี้ 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิท์ ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนี ้เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม และปฏคิาหกก็เป็นผูม้ศีลี 

มกีัลยาณธรรม 

  ทักษิณาทีบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนี้ 

  อานนท ์ความบรสิทุธิแ์หง่ทักษิณา ๔ ประการนี”้๑ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธอ์ืน่อกีตอ่ไปวา่ 

  [๓๘๒]  “ผูใ้ดมศีลี ไดข้องมาโดยธรรม มจีติเลือ่มใสด ี

   เชือ่กรรมและผลแหง่กรรมอันโอฬาร ใหท้านในชนผูท้ศุลี 

   ทักษิณาของผูนั้น้ชือ่วา่บรสิทุธิฝ่์ายทายก 

    ผูใ้ดทศุลี ไดข้องมาโดยไมเ่ป็นธรรม มจีติไมเ่ลือ่มใส 

   ไมเ่ชือ่กรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ใหท้านในชนผูม้ศีลี 

   ทักษิณาของผูนั้น้ชือ่วา่บรสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก 

    ผูใ้ดทศุลี ไดข้องมาโดยไมเ่ป็นธรรม มจีติไมเ่ลือ่มใส 

   ไมเ่ชือ่กรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ใหท้านในชนผูท้ศุลี 

   เราไมก่ลา่วทานของผูนั้น้วา่มผีลไพบลูย ์

    ผูใ้ดมศีลี ไดข้องมาโดยธรรม มจีติเลือ่มใสด ี

   เชือ่กรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ใหท้านในชนผูม้ศีลี 

   เรากลา่วทานของผูนั้น้วา่มผีลไพบลูย ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๗๘/๑๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๔. วภิังควรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ผูใ้ดปราศจากราคะแลว้ ไดข้องมาโดยธรรม 

   มจีติเลือ่มใสด ีเชือ่กรรมและผลของกรรมอันโอฬาร 

   จงึใหท้านในทา่นผูป้ราศจากราคะ 

   เรากลา่วทานของผูนั้น้น่ันแลวา่ 

   “เลศิกวา่อามสิทานทัง้หลาย” ดังนีแ้ล 

ทกัขณิาวภิงัคสตูรที ่๑๒ จบ 

วภิงัควรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรในวรรคนี ้คอื 

    ๑ ภัทเทกรัตตสตูร    ๒. อานันทภัทเทกรัตตสตูร 

    ๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสตูร  ๔. โลมสกังคยิภัทเทกรัตตสตูร 

    ๕. จฬูกัมมวภิังคสตูร    ๖. มหากัมมวภิังคสตูร 

    ๗. สฬายตนวภิังคสตูร   ๘. อทุเทสวภิังคสตูร 

    ๙. อรณวภิังคสตูร    ๑๐. ธาตวุภิังคสตูร 

    ๑๑. สจัจวภัิงคสตูร    ๑๒. ทักขณิาวภิังคสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

 

๕. สฬายตนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอายตนะ ๖ ประการ 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

วา่ดว้ยการใหโ้อวาทแกอ่นาถบณิฑกิคหบด ี

  [๓๘๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดเีรยีกบรุษุคนหนึง่มาสัง่วา่ 

  “มาเถดิ พอ่มหาจ าเรญิ เจา้จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาค ดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเรา แลว้ 

กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้’ 

และจงเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่กราบเทา้ทัง้สองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ 

ตามค าของเรา จงเรยีนอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ทา่นขอกราบเทา้ทัง้สองของทา่นพระสารบีตุรดว้ยเศยีรเกลา้’ และ 

จงเรยีนอยา่งนีว้า่ ‘ขอทา่นพระสารบีตุรโปรดอนุเคราะห ์เขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถ 

บณิฑกิคหบดถีงึนเิวศนด์ว้ยเถดิ” 

  บรุษุนัน้รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่น 

อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายบังคมพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้” และเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไหว ้

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่น 

อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอกราบเทา้ทัง้สองของทา่น 

พระสารบีตุรดว้ยเศยีรเกลา้และฝากมาเรยีนวา่ ‘ขอทา่นพระสารบีตุรโปรดอนุเคราะห ์

เขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถบณิฑกิคหบดถีงึนเิวศนด์ว้ยเถดิ” 

  ทา่นพระสารบีตุรรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  [๓๘๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร มทีา่น 

พระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะ เขา้ไปยังนเิวศนข์องทา่นอนาถบณิฑกิคหบด ีน่ังบน 

อาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดถ้ามทา่นอนาถบณิฑกิคหบดวีา่ “คหบด ีทา่นยังสบายด ี

หรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาของทา่นทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการ 

ทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื”๑ 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดตีอบวา่ “ทา่นสารบีตุร กระผมไมส่บาย จะเป็นอยู ่

ไมไ่ด ้ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ 

อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กแหลมคมทิม่แทงศรีษะ แมฉั้นใด ลมอัน 

แรงกลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมฉันนัน้เหมอืนกนั กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการ 

ทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัทีศ่รีษะ แมฉั้นใด ลมอัน 

แรงกลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมฉันนัน้เหมอืนกนั กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการ 

ทเุลาไมป่รากฏ ขอรับ 

  เปรยีบเหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้ านาญ ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้ง 

แมฉั้นใด ลมอันแรงกลา้เสยีดแทงทอ้งของกระผมฉันนัน้เหมอืนกัน กระผม 

ไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย 

อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรง ๒ คน จับแขนคนทีอ่อ่นแอกวา่คนละขา้งยา่งให ้

รอ้นบนหลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด อาการเรา่รอ้นในกายของกระผมก็มมีากอยา่งยิง่ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ทา่นสารบีตุร กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของกระผม 

ก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ”๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูส .ม. ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๖-๕๓๗, องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๕๖/๕๔๐ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๘๗/๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  [๓๘๕] ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีก 

ในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นจักข(ุตา) และวญิญาณทีอ่าศัยจักขขุองเราก็จัก 

ไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นโสตะ(ห)ู 

และวญิญาณทีอ่าศัยโสตะของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นฆานะ 

(จมกู) และวญิญาณทีอ่าศัยฆานะของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นชวิหา(ลิน้) 

และวญิญาณทีอ่าศัยชวิหาของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นกาย 

(รา่งกาย) และวญิญาณทีอ่าศัยกายของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นมโน(ใจ) 

และวญิญาณทีอ่าศัยมโนของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้(๑) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นรปู 

และวญิญาณทีอ่าศัยรปูของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเสยีง ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นกลิน่ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นรส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

โผฏฐัพพะ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นธรรมารมณ์ 

และวญิญาณทีอ่าศัยธรรมารมณ์ของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้(๒) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

จักขวุญิญาณ และวญิญาณทีอ่าศัยจักขวุญิญาณของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

โสตวญิญาณ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

ฆานวญิญาณ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

ชวิหาวญิญาณ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

กายวญิญาณ ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

มโนวญิญาณ และวญิญาณทีอ่าศัยมโนวญิญาณของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี ้(๓) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้แล ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจัก 

ไมย่ดึมั่นจักขสุมัผัส และวญิญาณทีอ่าศัยจักขสุมัผัสของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึ 

ส าเหนยีกอยา่งนี ้

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

โสตสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

ฆานสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

ชวิหาสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

กายสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

มโนสมัผัส และวญิญาณทีอ่าศัยมโนสมัผัสของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี ้(๔) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัส และวญิญาณทีอ่าศัยเวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัสของเรา 

ก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนาที ่

เกดิจากโสตสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนาที ่

เกดิจากฆานสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนาที ่

เกดิจากชวิหาสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนาที ่

เกดิจากกายสมัผัส ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนาที ่

เกดิจากมโนสมัผัส และวญิญาณทีอ่าศัยเวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผัสของเราก็จักไมม่’ี 

ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้(๕) 

  [๓๘๖] คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจัก 

ไมย่ดึมั่นปฐวธีาต ุและวญิญาณทีอ่าศัยปฐวธีาตขุองเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี ้

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

อาโปธาต ุ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเตโชธาต ุ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

วาโยธาต ุ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

อากาสธาต ุ... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

วญิญาณธาต ุและวญิญาณทีอ่าศัยวญิญาณธาตขุองเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี ้(๖) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นรปู 

และวญิญาณทีอ่าศัยรปูของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นเวทนา ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นสญัญา ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นสงัขาร ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นวญิญาณ 

และวญิญาณทีอ่าศัยวญิญาณของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้(๗) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

อากาสานัญจายตนฌาน และวญิญาณทีอ่าศัยอากาสานัญจายตนฌานของเราก็จัก 

ไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

วญิญาณัญจายตนฌาน ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

อากญิจัญญายตนฌาน ... 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน และวญิญาณทีอ่าศัยเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

ของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้(๘) 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่น 

โลกนี ้และวญิญาณทีอ่าศัยโลกนีข้องเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมย่ดึมั่นโลกหนา้ 

และวญิญาณทีอ่าศัยโลกหนา้ของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

  คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกในเรือ่งนีอ้ยา่งนีว้า่ ‘อารมณ์ใดที ่

เราเห็น ฟัง ทราบ รูแ้จง้ แสวงหา ไดพ้จิารณาแลว้ดว้ยใจ เราจักไมย่ดึมั่น 

อารมณ์แมนั้น้ และวญิญาณทีอ่าศัยอารมณ์นัน้ของเราก็จักไมม่’ี ทา่นพงึส าเหนยีก 

อยา่งนี”้ (๙) 

  [๓๘๗] เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อนาถบณิฑกิคหบดไีดร้อ้งไห ้

น ้าตาไหล ครัง้นัน้ทา่นพระอานนท ์ไดถ้ามทา่นอนาถบณิฑกิคหบดวีา่ “คหบด ี

ทา่นยังยดึตดิอยูห่รอื” 

  อนาถบณิฑกิคหบดตีอบวา่ “ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ กระผมมไิดย้ดึตดิ แต ่

กระผมไดน่ั้งใกลพ้ระศาสดาและหมูภ่กิษุทีน่่าเจรญิใจมานานแลว้ กระผมไมเ่คยได ้

สดับธรรมกีถาเห็นปานนีเ้ลย” 

  “คหบด ีธรรมกีถาเห็นปานนี ้ไมแ่จม่แจง้แกค่ฤหัสถผ์ูนุ่้งขาวหม่ขาว แต่ 

แจม่แจง้แกบ่รรพชติทัง้หลาย” 

  “ทา่นพระสารบีตุรผูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ ขอธรรมกีถาเห็นปานนี ้จงแจม่แจง้ 

แกค่ฤหัสถผ์ูนุ่้งขาวหม่ขาวบา้งเถดิ เพราะกลุบตุรผูม้กีเิลสดจุธลุใีนดวงตานอ้ย๑ก็มอียู ่

เพราะไมไ่ดฟั้งธรรม พวกเขาจงึเสือ่มและเป็นผูไ้มรู่ธ้รรม” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระอานนทไ์ดโ้อวาทอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดว้ยโอวาทนี ้ลกุขึน้จากอาสนะแลว้จากไป 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระอานนทจ์ากไปแลว้ไมน่าน อนาถบณิฑกิ 

คหบด ีก็ไดท้ ากาลกริยิาแลว้ไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดสุติ ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิเทพบตุร 

มวีรรณะงดงามยิง่นัก เมือ่ราตรผีา่นพน้ไป ท าพระเชตวนัทัง้หมดใหส้วา่ง เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาเหลา่นีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้กีเิลสดจุธุลใีนดวงตานอ้ย หมายถงึมธีุลคีอืราคะ โทสะ โมหะ เบาบางคอืเล็กนอ้ย ทีปิ่ดบังดวงตา 

   คอืปัญญา (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๕, ว.ิอ. ๓/๘-๙/๑๔-๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

    “ก็พระเชตวนันี ้มหีมูฤ่าษีพ านักอยู่๑ 

   พระผูเ้ป็นธรรมราชาก็ประทับอยู ่

   เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิกข่า้พระองค ์

   การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอันสงูสดุ๒ ๑ 

   สตัวทั์ง้หลายยอ่มบรสิทุธิด์ว้ยธรรมนี ้

   หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืทรัพยไ์ม ่

    เพราะเหตนัุน้แหละ คนฉลาดเมือ่เห็นประโยชนต์น 

   ควรเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถดิ 

   เพราะเมือ่เลอืกเฟ้นเชน่นี ้ยอ่มหมดจดในธรรมเหลา่นัน้ 

   พระสารบีตุรเทา่นัน้ เป็นผูย้อดเยีย่มกวา่ภกิษุผูถ้งึฝ่ัง 

   ดว้ยปัญญา ศลี และความสงบ” 

  อนาถบเณฑกิเทพบตุรไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ล าดับนัน้ 

อนาถบณิฑกิเทพบตุรรูว้า่ “พระศาสดาทรงพอพระทัย” จงึถวายอภวิาท กระท า 

ประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  [๓๘๘] ครัง้นัน้ เมือ่ราตรนัีน้ลว่งไปแลว้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้เทพบตุรองคห์นึง่ มวีรรณะงดงามยิง่นัก เมือ่ 

ราตรผีา่นพน้ไป ท าพระเชตวนัทัง้หมดใหส้วา่ง เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยูไ่หวเ้ราแลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดว้ยคาถาเหลา่นี้วา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมูฤ่าษพี านกัอย ูในทีน่ีห้มายถงึ หมูภ่กิษุอาศัยอยู ่(ม.อ.ุอ. ๓/๓๘๗/๒๓๖) 

๒ การงาน หมายถงึมรรคเจตนา วชิชา หมายถงึมรรคปัญญา อกีนัยหนึง่ หมายถงึสัมมาทฏิฐแิละ 

   สัมมาสังกัปปะ ธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นฝ่ายแหง่สมาธ ิอกีนัยหนึง่ หมายถงึสัมมาวายามะ สัมมาสต ิ

   และสัมมาสมาธ ิศลี หมายถงึสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชวีะ ชวีติอนัสงูสดุ หมายถงึ 

   ชวีติของผูด้ ารงอยู่ในศลี (ม.อ.ุอ. ๓/๓๘๗/๒๓๖, ส .ส.อ. ๑/๔๘/๘๖, ส .ฏกีา ๑/๔๘/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร 

    “ก็พระเชตวนันี ้มหีมูฤ่าษีพ านักอยู ่

   พระผูเ้ป็นธรรมราชาก็ประทับอยู ่

   เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิกข่า้พระองค ์

   การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอันสงูสดุ ๑ 

   สตัวทั์ง้หลายยอ่มบรสิทุธิด์ว้ยธรรมนี ้

   หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืทรัพยไ์ม ่

    เพราะเหตนัุน้แหละ คนฉลาดเมือ่เห็นประโยชนต์น 

   ควรเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถดิ 

   เพราะเมือ่เลอืกเฟ้นเชน่นี ้ยอ่มหมดจดในธรรมเหลา่นัน้ 

   พระสารบีตุรเทา่นัน้ เป็นผูย้อดเยีย่มกวา่ภกิษุผูถ้งึฝ่ัง 

   ดว้ยปัญญา ศลี และความสงบ” 

  ภกิษุทัง้หลาย เทพบตุรนัน้ไดก้ลา่วดังนีแ้ลว้ รูว้า่ ‘พระศาสดาทรงพอ 

พระทัยเรา’ จงึไหวเ้รา ท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง”๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เทพบตุรนัน้ จักเป็นอนาถบณิฑกิ 

เทพบตุรแน่ เพราะอนาถบณิฑกิคหบดเีลือ่มใสแลว้ในทา่นพระสารบีตุร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ อานนท ์เรือ่งทีเ่ธอคาดคะเนนัน้ เธอล าดับ 

เรือ่งถกูแลว้ เทพบตุรนัน้คอือนาถบณิฑกิเทพบตุร มใิชใ่ครอืน่” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อนาถปิณฑโิกวาทสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๐๑/๑๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๒. ฉันโนวาทสตูร 

 

๒. ฉนัโนวาทสตูร๑  

วา่ดว้ยการใหโ้อวาทแกพ่ระฉนันะ 

  [๓๘๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้แล ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระมหาจนุทะ และทา่น 

พระฉันนะ๒อยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู สมัยนัน้ ทา่นพระฉันนะอาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไข ้

หนัก ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้๓แลว้เขา้ไปหาทา่นพระ 

มหาจนุทะถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาจนุทะดงันีว้า่ “มาเถดิทา่นจนุทะ 

พวกเราเขา้ไปถามอาการอาพาธของทา่นพระฉันนะกันเถดิ” ทา่นพระมหาจนุทะรับ 

ค าแลว้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาจนุทะเขา้ไปหาทา่นพระฉันนะ 

ถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามทา่นพระฉันนะดังนีว้า่ “ทา่นฉันนะ ทา่นยัง 

สบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาของทา่นทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื 

อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื”๔ 

  ทา่นพระฉันนะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ 

อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กแหลมคมทิม่แทงศรีษะ แมฉั้นใด ลมอัน 

แรงกลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมฉันนัน้เหมอืนกนั กระผมไมส่บาย จะเป็นอยู ่

ไมไ่ด ้ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ 

อาการทเุลาไมป่รากฏ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท ัง้สตูรดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๘๗/๘๐-๘๔ 

๒ พระฉนันะ ในสตูรนี ้เป็นคนละรูปกับพระฉันนะทีน่ ามา้กัณฐกะสง่เสด็จเมือ่ครัง้เจา้ชายสทิธัตถะเสด็จออก 

   มหาภเินษกรมณ์ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๘๙/๒๓๗, ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๐) 

๓ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๓๘๙/๒๓๗) 

๔ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๕๖/๕๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๒. ฉันโนวาทสตูร 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัทีศ่รีษะ แมฉั้นใด ลมอัน 

แรงกลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมฉันนัน้เหมอืนกนั กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการ 

ทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้ านาญ ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้ง 

แมฉั้นใด ลมอันแรงกลา้เสยีดแทงทอ้งของกระผมฉันนัน้เหมอืนกัน กระผมไมส่บาย 

จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการ 

ก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรง ๒ คน จับแขนคนทีอ่อ่นแอกวา่คนละขา้งยา่งให ้

รอ้นบนหลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด อาการเรา่รอ้นในกายของกระผมก็มมีากอยา่งยิง่ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ทา่นสารบีตุร กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของ 

กระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  ทา่นสารบีตุร กระผม จักน าศัสตรา๑มา กระผมไมอ่ยากมชีวีติอยู”่ 

  [๓๙๐] “ท่านฉันนะอยา่น าศัสตรามา ทา่นจงรักษาตัวใหอ้ยูต่อ่ไปเถดิ พวก 

เราตอ้งการใหท้า่นรักษาตัวอยูต่อ่ไป ถา้ทา่นฉันนะไมม่โีภชนะทีเ่ป็นสปัปายะ ผม 

จักแสวงหามาให ้ถา้ทา่นฉันนะไมม่เีภสชัทีเ่ป็นสปัปายะ ผมก็จักแสวงหามาให ้

ถา้ทา่นฉันนะไมม่พีวกอปัุฏฐากผูเ้หมาะสม ผมจักอปัุฏฐากเอง ทา่นฉันนะอยา่ 

น าศัสตรามาเลย ขอทา่นฉันนะจงรักษาตัวใหอ้ยูต่อ่ไปเถดิ พวกเราตอ้งการใหท้า่น 

ฉันนะรักษาตัวอยูต่อ่ไป” 

  “ทา่นสารบีตุร โภชนะทีเ่ป็นสปัปายะของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีเภสชัทีเ่ป็น 

สปัปายะของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีอปัุฏฐากทีเ่หมาะสมของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีอกี 

ประการหนึง่ กระผมก็ปรนนบิัตพิระศาสดาดว้ยความเต็มใจมาตลอดทเีดยีว ไมใ่ช ่

ปรนนบิัตดิว้ยความไมเ่ต็มใจ ขอทา่นสารบีตุรโปรดจ าขอ้ความนีไ้วอ้ยา่งนี้เถดิวา่ 

‘ขอ้ทีพ่ระสาวกปรนนบิัตพิระศาสดาดว้ยความเต็มใจ ไมใ่ชป่รนนบิัตดิว้ยความไมเ่ต็มใจ 

นีเ้ป็นการสมควรแกพ่ระสาวก ฉันนภกิษุจักน าศัสตรามาจงึไมค่วรถกูตเิตยีน”๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศสัตรา ในทีน่ีห้มายถงึศัสตราส าหรับฆา่ตัวตาย (ชวีติหารกสตฺถ ) (ม.อ.ุอ. ๓/๓๘๙/๒๓๗) 

๒ ไมค่วรถกูตเิตยีน ในทีน่ีห้มายถงึไมเ่กดิอกี ไมป่ฏสินธอิกี (ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๐/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๒. ฉันโนวาทสตูร 

  “พวกเราขอถามปัญหาบางขอ้กับทา่นฉันนะ ถา้ทา่นฉันนะจะใหโ้อกาสตอบ 

ปัญหา” 

  “ทา่นสารบีตุร นมินตถ์ามมาเถดิ ผมฟังแลัวจักตอบใหรู้”้ 

  [๓๙๑] “ท่านฉันนะ ทา่นพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรู ้

แจง้ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา๑ เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นโสตะ โสตวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นฆานะ ฆานวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นชวิหา ชวิหาวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นกาย กายวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ 

‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ หรอื” 

  “ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นโสตะ โสตวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นฆานะ ฆานวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นชวิหา ชวิหาวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นกาย กายวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา๒ เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  [๓๙๒] “ทา่นฉันนะ ท่านพจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในจักข ุในจักขวุญิญาณ 

และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณ จงึพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และ 

ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ น ัน่ของเรา เป็นตน้ พระเถระกลา่วหมายถงึการถอืมั่นดว้ยอ านาจตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๑/๒๓๗) 

๒ ค าว่า น ัน่ไมใ่ชข่องเรา เป็นตน้ ทา่นพระฉันนะพจิารณาเห็นวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๙๑/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๒. ฉันโนวาทสตูร 

  พจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในโสตะ ในโสตวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในฆานะ ในฆานวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในชวิหา ในชวิหาวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในกาย ในกายวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในมโน ในมโนวญิญาณ และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางมโนวญิญาณ จงึพจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทาง 

มโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  “ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในจักข ุใน 

จักขวุญิญาณ และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณ จงึพจิารณาเห็นจักขุ 

จักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไม ่

เป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในโสตะ ในโสตวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในฆานะ ในฆานวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในชวิหา ในชวิหาวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในกาย ในกายวญิญาณ ... 

  พจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในมโน ในมโนวญิญาณ และในธรรมทีพ่งึ 

รูแ้จง้ทางมโนวญิญาณ จงึพจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  [๓๙๓] เมือ่ทา่นพระฉันนะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาจนุทะไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระฉันนะดังนีว้า่ 

  “ทา่นฉันนะ เพราะเหตนุีแ้ล แมก้ารเห็นนี ้ก็เป็นค าสอนของพระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ ทา่นพงึใสใ่จใหด้ตีลอดกาลเป็นนติย ์บคุคลผูม้ตีัณหา มานะ 

และทฏิฐอิาศัยอยู ่ยอ่มมคีวามหวัน่ไหว บคุคลผูไ้มม่ตีัณหา มานะ และทฏิฐอิาศัยอยู ่

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๒. ฉันนวาทสตูร 

ยอ่มไมม่คีวามหวัน่ไหว เมือ่ไมม่คีวามหวัน่ไหว ก็มคีวามสงบ๑ เมือ่มคีวามสงบ 

ก็ไมม่คีวามนอ้มไป๒ เมือ่ไมม่คีวามนอ้มไป การมาและการไป๓ก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่กีาร 

มาและการไป ความตายและความเกดิก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่คีวามตายและความเกดิ 

โลกนีโ้ลกหนา้ก็ไมม่ ีระหวา่งโลกทัง้สองก็ไมม่ ีนีแ้ลเป็นทีส่ดุแหง่ทกุข”์ 

  ครัน้ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาจนุทะสอนทา่นพระฉันนะดว้ยโอวาทนี้แลว้ 

ก็ลกุขึน้จากอาสนะแลว้จากไป เมือ่ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาจนุทะจากไป 

ไมน่าน ทา่นพระฉันนะก็ไดน้ าศัสตรามา๔ 

  [๓๙๔] ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นฉันนะไดน้ าศัสตรามา ทา่นมคีตเิป็นอยา่งไร มอีภสิมัปรายภพ 

เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร ฉันนภกิษุไดบ้อกวา่จะไมถ่กูตเิตยีน 

ไวต้อ่หนา้เธอแลว้มใิชห่รอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหีมูบ่า้นชาววชัชชีือ่ปพุพชริะ ในหมูบ่า้นนัน้ 

ตระกลูทีเ่ป็นมติร ตระกลูทีเ่ป็นสหาย เป็นตระกลูทีท่า่นฉันนะเขา้ไปอาศัยก็มอียู”่ 

  “สารบีตุร ตระกลูทีเ่ป็นมติรตระกลูทีเ่ป็นสหายเหลา่นัน้ เป็นตระกลูที ่

ฉันนภกิษุเขา้ไปอาศัยมอียู ่แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ ‘ฉันนภกิษุมตีระกลูทีต่นพงึเขา้ไป 

อาศัยดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ เธอจงจ าขอ้ความนีไ้วอ้ยา่งนีเ้ถดิวา่ ‘เรากลา่วถงึภกิษุที ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความสงบ ในทีน่ีห้มายถงึกายปัสสัทธ(ิสงบกาย) จติตปัสสัทธ(ิสงบจติ) และกเิลสปัสสัทธ(ิสงบกเิลส) 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๓/๒๓๗, ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๑) 

๒ ความนอ้มไป ในทีน่ีห้มายถงึความนอ้มไปดว้ยตัณหาและทฏิฐ ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๓/๒๓๗,ส .สฬา.อ. 

   ๓/๘๗/๒๑) 

๓ การมาและการไป หมายถงึการมาดว้ยอ านาจปฏสินธ ิการไปดว้ยอ านาจการจุต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๓/๒๓๗, 

   ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๒, ส .ฏกีา ๒/๘๗/๓๕๑) 

๔ น าศสัตรามา ในทีน่ีห้มายถงึน าศัสตรามาฆา่ตัวตาย คอืตัดกา้นคอ (ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๕/๒๓๘, ส .สฬา.อ. 

   ๓/๘๗/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๓. ปณุโณวาทสตูร 

ละกายนีเ้ขา้ถอืกายอืน่ วา่มตีระกลูทีต่นพงึเขา้ไปอาศัย’ ตระกลูนัน้ไมม่สี าหรับ 

ฉันนภกิษุ ฉันนภกิษุน าศัสตรามาจงึไมค่วรถกูตเิตยีน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ฉนัโนวาทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปณุโณวาทสตูร๑ 

วา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระปณุณะ 

  [๓๙๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเย็น ทา่นพระปณุณะออกจากที ่

หลกีเรน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

โอวาทขา้พระองคด์ว้ยพระโอวาทโดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออก 

ไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปณุณะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  ทา่นพระปณุณะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปณุณะ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม 

ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่ม 

เกดิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท ัง้สตูรดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๘๘/๘๔-๘๘ 

๒ หมายถงึการรวมทกุขใ์นขันธ ์๕ ยอ่มมเีฉพาะการรวมความเพลดิเพลนิคอืตัณหาไวด้ว้ยกัน (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๙๕/๒๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๓. ปณุโณวาทสตูร 

  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

  กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

  โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ... 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่ม 

เกดิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มดับ เรากลา่ววา่ 

‘เพราะความเพลดิเพลนิดบั ทกุขจ์งึดับ’ 

  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

  กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

  โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ... 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

ความเพลดิเพลนิยอ่มดับ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิดับ ทกุขจ์งึดับ’ 

  ปณุณะ เราโอวาทเธอดว้ยโอวาทโดยยอ่นี ้เธอจักอยูใ่นชนบทไหน” 

  ทา่นพระปณุณะกราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาค 

โอวาทขา้พระองคด์ว้ยพระโอวาทโดยยอ่นีแ้ลว้ ขา้พระองคจั์กอยูใ่นชนบทชือ่ 

สนุาปรันตะ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๓. ปณุโณวาทสตูร 

  [๓๙๖] “ปณุณะ พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเป็นคนดรุา้ยนัก พวก 

มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเป็นคนหยาบคายนัก ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทจักดา่ บรภิาษเธอ ในเรือ่งนี ้เธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักดา่ บรภิาษ 

ขา้พระองค ์ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบท 

เหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหารเราดว้ย 

ฝ่ามอื’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แตพ่ระสคุต 

ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยฝ่ามอื ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยฝ่ามอื ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหารเรา 

ดว้ยกอ้นดนิ’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยกอ้นดนิ ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยกอ้นดนิ ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุา- 

ปรันตชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่ม ่

ประหารเราดว้ยทอ่นไม’้ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้ 

ขา้แตพ่ระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยทอ่นไม ้ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๓. ปณุโณวาทสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยทอ่นไม ้ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหารเรา 

ดว้ยศัสตรา’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี”้ 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยศัสตรา ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยศัสตรา ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ลงชวีติ 

เราดว้ยศัสตราทีค่ม’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้ 

ขา้แตพ่ระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักปลงชวีติเธอดว้ยศัสตราทีค่ม 

ในเรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักปลงชวีติ 

ขา้พระองคด์ว้ยศัสตราทีค่ม ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสาวก 

ทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้อดึอดั ระอา รังเกยีจอยูด่ว้ยรา่งกายและ 

ชวีติ แสวงหาศัสตราเครือ่งปลงชวีติก็มอียู ่เราไดศ้สัตราเครือ่งปลงชวีติทีไ่มไ่ด ้

แสวงหาเลย’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ปณุณะ เธอประกอบดว้ยความขม่ใจและความสงบใจ๑นี ้

จักสามารถอยูใ่นสนุาปรันตชนบทได ้ปณุณะ เธอรูเ้วลาอันสมควรในบัดนีเ้ถดิ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความขม่ใจ(ทมะ) ในทีน่ีเ้ป็นชือ่แหง่ความส ารวมอนิทรยี ์เป็นตน้ อนึง่ ความส ารวมอนิทรยี ์ท่าน 

   อธบิายวา่ ถกูขม่ไวด้ว้ยสัจจะแลว้จงึเขา้ถงึการขม่ใจ ผูป้ระกอบดว้ยความขม่ใจและสงบใจชือ่วา่ผูถ้งึ 

   ทีส่ดุพระเวท อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ สว่นความสงบใจ(อปุสมะ) เป็นไวพจนข์องความขม่ใจ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๙๖/๒๓๙, ส .สฬา.อ. ๓/๘๘-๘๙/๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๓. ปณุโณวาทสตูร 

  [๓๙๗] ครัง้นัน้ ทา่นพระปณุณะชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

แลว้ลกุขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ เก็บง าเสนาสนะเรยีบรอ้ย 

แลว้ถอืบาตรและจวีร หลกีจารกิไปทางสนุาปรันตชนบท เมือ่จารกิไปโดยล าดับ 

ก็ถงึสนุาปรันตชนบท 

  ไดย้นิวา่ ทา่นพระปณุณะอยูท่ีส่นุาปรันตชนบทนัน้ ครัง้นัน้ ระหวา่งพรรษา 

นัน้ทา่นใหช้าวสนุาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอบุาสกประมาณ ๕๐๐ คน แสดงตน 

เป็นอบุาสกิาประมาณ ๕๐๐ คน ระหวา่งพรรษานัน้เหมอืนกัน ทา่นปณุณะได ้

บรรลวุชิชา๑ ๓ ล าดับนัน้ โดยสมัยตอ่มา ก็ไดป้รนิพิพาน 

  ครัง้นัน้แล ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ กลุบตุรชือ่ปณุณะทีพ่ระองคท์รงโอวาทดว้ยพระโอวาทโดยยอ่นัน้มรณภาพ 

แลว้ เขามคีตเิป็นอยา่งไร มอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรชือ่ปณุณะเป็นบัณฑติ 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ทัง้ไมเ่บยีดเบยีนเราเพราะเหตแุหง่ธรรม ภกิษุทัง้หลาย 

กลุบตุรชือ่ปณุณะปรนิพิพานแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ปณุโณวาทสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

 

๔. นนัทโกวาทสตูร 

วา่ดว้ยการใหโ้อวาทของพระนนัทกะ 

  [๓๙๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ภกิษุณีมหาปชาบดโีคตม ีพรอ้ม 

ดว้ยภกิษุณีประมาณ ๕๐๐ รปู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ ยนื ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดประทานพระโอวาทสัง่สอน 

ภกิษุณีทัง้หลาย โปรดแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุณีทัง้หลายเถดิ” 

  สมัยนัน้แล ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลาย ยอ่มโอวาทภกิษุณีทัง้หลายโดยเวยีนกันไป 

แตท่า่นพระนันทกะ ไมป่รารถนาจะโอวาทภกิษุณีทัง้หลายโดยเวยีนกันไป ล าดับนัน้ 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ “อานนท ์วนันี้ วาระ 

ใหโ้อวาทภกิษุณีเวยีนมาถงึใครหนอ” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วาระใหโ้อวาทภกิษุณี 

ทัง้หลาย ภกิษุทกุรปูกระท าแลว้โดยเวยีนกันไป แตท่า่นพระนันทกะรปูนี ้ไม ่

ปรารถนาจะใหโ้อวาทภกิษุณีทัง้หลายโดยเวยีนกันไป” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระนันทกะมาตรัสวา่ “นันทกะ 

เธอจงโอวาทสัง่สอนภกิษุณีทัง้หลาย พราหมณ์ เธอจงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุณี 

ทัง้หลายเถดิ” 

  ทา่นพระนันทกะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ในเวลาเชา้จงึครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถแีลว้ 

กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ ผูเ้ดยีวเขา้ไปยังราชการาม๑ 

ภกิษุณีเหลา่นัน้เห็นท่านพระนันทกะเดนิมาแตไ่กล จงึชว่ยกันปลูาดอาสนะและตัง้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราชการาม หมายถงึวหิารทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลทรงใหก้อ่สรา้งไวเ้หมอืนกับถปูาราม ในดา้นทศิใตแ้หง่ 

   พระนคร (ม.อ.ุอ. ๓/๓๙๘/๒๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

น ้าลา้งเทา้ไว ้ทา่นพระนันทกะน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ลา้งเทา้ แมภ้กิษุณี 

เหลา่นัน้ก็พากันกราบทา่นพระนันทกะแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ทา่นพระนันทกะไดก้ลา่วกับภกิษุณีเหลา่นัน้วา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย การถาม 

ตอบกันจักมขี ึน้ ในการถามตอบกันนัน้ นอ้งหญงิทัง้หลายเมือ่รู ้พงึตอบวา่ 

‘ดฉัินทัง้หลายรู’้ เมือ่ไมรู่พ้งึตอบวา่ ‘ดฉัินทัง้หลายไมรู่’้ หรอืนอ้งหญงิรปูใดม ี

ความเคลอืบแคลง หรอืความสงสยั นอ้งหญงิรปูนัน้พงึถามอาตมภาพในเรือ่งนัน้ 

วา่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งไร เรือ่งนีม้เีนื้อความอยา่งไร” 

  ภกิษุณีเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ดฉัินทัง้หลายมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระคณุเจา้นันทกะ ดว้ยเหตทุีพ่ระคณุเจา้นันทกะปวารณาแกด่ฉัินทัง้หลายเชน่นี”้ 

  [๓๙๙] ทา่นพระนันทกะถามวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  ภกิษุณีเหลา่นัน้ตอบวา่ “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้”๑ 

  “ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื โสตะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ฆานะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา (แปล) ๑๘/๓๒/๓๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “กายเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบ๑วา่ ‘อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

  ทา่นพระนันทกะกลา่ววา่ “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็น 

ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนี้” 

  [๔๐๐] “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดว้ยปญัญาอนัชอบ หมายถงึเห็นตามเหต ุตามการณ์ ดว้ยวปัิสสนาปัญญา ตามความเป็นจรงิ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๓๙๙/๒๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื เสยีง 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กลิน่เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “รสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โผฏฐัพพะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ธรรมารมณ์เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบวา่ ‘อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

  ทา่นพระนันทกะกลา่ววา่ “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็น 

ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล” 

  [๔๐๑] “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

จักขวุญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

โสตวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ฆานวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กายวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบวา่ ‘หมวดวญิญาณ ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๐๒] นอ้งหญงิทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเมือ่ประทปีน ้ามันถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ี

ไสก็้ด ีเปลวไฟก็ด ีแสงสวา่งก็ด ีลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ผูใ้ด 

พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ประทปีน ้ามันโนน้ถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ีไสก็้ด ีเปลวไฟก็ด ี

ลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา แตว่า่แสงสวา่งของประทปีน ้ามันนัน้ เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะเมือ่ประทปีน ้ามันโนน้ถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ีไสก็้ด ีเปลวไฟก็ด ีลว้น 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึแสงสวา่งของประทปีน ้า 

มันนัน้ซึง่ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดาเลย เจา้ขา้” 

  “ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้งหญงิทัง้หลาย บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อายตนะ 

ภายใน ๖ ของเรานี ้ไมเ่ทีย่ง แตเ่ราอาศัยอายตนะภายใน ๖ แลว้ ยอ่มเสวย 

เวทนาใด เป็นสขุก็ตาม เป็นทกุขก็์ตาม เป็นอทกุขมสขุก็ตาม เวทนานัน้ เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะอาศัยปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ เวทนาทีเ่กดิจากอายตนะ 

ภายในนัน้ ๆ จงึเกดิขึน้ เพราะปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ ดับ เวทนา 

ทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ จงึดับ” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  [๔๐๓] นอ้งหญงิทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่ 

มรีาก ล าตน้ กิง่และใบ และเงา ลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ผูใ้ด 

พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่ มรีาก ล าตน้ กิง่และใบ 

และเงา ลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา แตว่า่เงาของตน้ไมนั้น้เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่ มรีาก ล าตน้ กิง่และใบลว้นไมเ่ทีย่ง 

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึเงาของตน้ไมนั้น้ซึง่ไมเ่ทีย่ง ม ี

ความแปรผันเป็นธรรมดาเลย เจา้ขา้” 

  “ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้งหญงิทัง้หลาย บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อายตนะ 

ภายนอก ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แตเ่ราอาศัยอายตนะภายนอก ๖ แลว้ ยอ่ม 

เสวยเวทนาใด เป็นสขุก็ตาม เป็นทกุขก็์ตาม เป็นอทกุขมสขุก็ตาม เวทนานัน้เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะอาศัยปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ เวทนาทีเ่กดิจาก 

อายตนะภายนอกนัน้ ๆ จงึเกดิขึน้ เพราะปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ 

ดับ เวทนาทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ จงึดับ เจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๐๔] นอ้งหญงิทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โค 

ผูช้ านาญ ฆา่แมโ่คแลว้ ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มช าแหละแมโ่ค แยกสว่นเนือ้ไวข้า้งใน 

แยกสว่นหนังไวข้า้งนอก ในสว่นเนือ้นัน้ สว่นใด ๆ เป็นเนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

เสน้เอ็นเล็กในภายใน ก็ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มตัดช าแหละเฉือนสว่นนัน้ ๆ แลว้เลาะ 

สว่นหนังไวข้า้งนอก ใชห้นังนัน้น่ันแหละคลมุแมโ่คนัน้ไว ้แลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘แมโ่คตัวนีเ้ราประกอบไวด้ว้ยหนังผนืนีเ้ทา่นัน้’ คนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคนัน้ 

เมือ่กลา่ว ชือ่วา่พงึกลา่วชอบหรอืไม ่

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้ านาญโนน้ ฆา่แมโ่คแลว้ ใชม้ดีแล ่

เนือ้ทีค่มช าแหละแมโ่ค แยกสว่นเนือ้ไวข้า้งใน แยกสว่นหนังไวข้า้งนอก ในสว่น 

เนือ้นัน้ สว่นใด ๆ เป็นเนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่เสน้เอ็นเล็กในภายใน ก็ใชม้ดีแล ่

เนือ้ทีค่มตัดช าแหละเฉือนสว่นนัน้ ๆ แลว้เลาะสว่นหนังไวข้า้งนอก ใชห้นังนัน้ 

น่ันแหละคลมุแมโ่คนัน้ไว ้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมโ่คตัวนีเ้ราประกอบไวด้ว้ยหนัง 

ผนืนีเ้ทา่นัน้’ แมก็้จรงิ ถงึอยา่งนัน้ แมโ่คนัน้ก็แยกกันแลว้จากหนังผนืนัน้น่ันเอง 

เจา้ขา้” 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย อาตมภาพท าอปุมานีเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความชดัเจนขึน้ 

เนือ้ความในอปุมานัน้ดังตอ่ไปนี้ 

  ค าวา่ สว่นเนือ้ขา้งใน นัน้ เป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ 

  ค าวา่ สว่นหนงัขา้งนอก นัน้ เป็นชือ่ของอายตนะภายนอก ๖ 

  ค าวา่ เนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่เสน้เอ็นเล็ก นัน้ เป็นชือ่ของนันทริาคะ 

  ค าวา่ มดีแลเ่นือ้ทีค่ม นัน้ เป็นชือ่ของอรยิปัญญาทีต่ัด ช าแหละ เฉือน 

กเิลสในภายใน สงัโยชนใ์นภายใน และเครือ่งผกูในภายใน 

โพชฌงค ์๗ ประการ 

  [๔๐๕] นอ้งหญงิทัง้หลาย เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา 

วมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ยอ่มเจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก(ความสงัด) อาศัยวริาคะ 

       (ความคลายก าหนัด) อาศัยนโิรธ(ความดับ) นอ้มไปใน 

       โวสสคัคะ(ความสละคนื) 

   ๒. ยอ่มเจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์... 

   ๓. ยอ่มเจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์... 

   ๔. ยอ่มเจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์... 

   ๕. ยอ่มเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์... 

   ๖. ยอ่มเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์... 

   ๗. ยอ่มเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ๑ 

  เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนีแ้ล ทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เพราะ 

อาสวะทัง้หลายสิน้ไป ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  [๔๐๖] ครัง้นัน้ ทา่นพระนันทกะกลา่วสอนภกิษุณีเหลา่นัน้ดว้ยโอวาทนีแ้ลว้ 

จงึสง่ไปดว้ยค าวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงไปเถดิ สมควรแกเ่วลาแลว้” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระนันทกะ แลว้ลกุ 

ขึน้จากอาสนะ กราบทา่นพระนันทกะ กระท าประทักษิณ แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ยนื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสกับภกิษุณีเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ภกิษุณีทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงไปเถดิ สมควร 

แกเ่วลาแลว้” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณ 

แลว้จากไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๘๒/๑๐๙-๑๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  เมือ่ภกิษุณีเหลา่นัน้จากไปแลว้ไมน่าน พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ในวนัอโุบสถ ๑๔ ค า่นัน้ ชนเป็นอันมากไม ่

มคีวามเคลอืบแคลงหรอืความสงสยัเลยวา่ ‘ดวงจันทรไ์มเ่ต็มดวงหรอืเต็มดวงหนอ’ 

แตท่ีแ่ท ้ดวงจันทรก็์ยังไมเ่ต็มดวงน่ันเอง แมฉั้นใด ภกิษุณีเหลา่นัน้ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ยอ่มเป็นผูม้ใีจยนิดตีอ่ธรรมเทศนาของนันทกะ ทัง้ทีย่ังมคีวามด ารไิม่ 

บรบิรูณ”์ 

  [๔๐๗] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระนันทกะมาตรัสวา่ 

“นันทกะ ถา้เชน่นัน้ วนัพรุ่งนี ้เธอพงึโอวาทภกิษุณีเหลา่นัน้ดว้ยโอวาทนัน้ 

น่ันแหละ” ทา่นพระนันทกะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  เมือ่ลว่งราตรนัีน้ไป ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระนันทกะครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถแีลว้ 

กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ ผูเ้ดยีวเขา้ไปยังราชการาม 

ภกิษุณีเหลา่นัน้เห็นท่านพระนันทกะเดนิมาแตไ่กล จงึชว่ยกันปลูาดอาสนะและตัง้ 

น ้าลา้งเทา้ไว ้ทา่นพระนันทกะน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้แลว้ลา้งเทา้ แมภ้กิษุณี 

เหลา่นัน้กราบทา่นพระนันทกะแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระนันทกะไดก้ลา่วกับ 

ภกิษุณีเหลา่นัน้วา่ 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย การถามตอบกันจักมขี ึน้ ในการถามตอบกันนัน้ นอ้ง 

หญงิทัง้หลายเมือ่รู ้พงึตอบวา่ ‘ดฉัินทัง้หลายรู’้ เมือ่ไมรู่พ้งึตอบวา่ ‘ดฉัิน 

ทัง้หลายไมรู่’้ หรอืนอ้งหญงิรปูใดมคีวามเคลอืบแคลง หรอืความสงสยั นอ้งหญงิ 

รปูนัน้พงึถามอาตมภาพในเรือ่งนัน้วา่ ‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งไร เรือ่งนี ้

มเีนือ้ความอยา่งไร” 

  ภกิษุณีเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ดฉัินทัง้หลายมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระคณุเจา้นันทกะ ดว้ยเหตทุีพ่ระคณุเจา้นันทกะปวารณาแกด่ฉัินทัง้หลายเชน่นี”้ 

  [๔๐๘] “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื โสตะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ฆานะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กายเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบวา่ ‘อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  [๔๐๙] นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืรปู 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื เสยีง 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กลิน่เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “รสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โผฏฐัพพะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ธรรมารมณ์เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบวา่ ‘อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลายพระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๑๐] นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

จักขวุญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ 

‘หมวดวญิญาณ ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี้’ เจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนี้แล 

  นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

โสตวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ฆานวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ชวิหาวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กายวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์เจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะกอ่นนี ้ดฉัินทัง้หลายไดเ้ห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบวา่ ‘หมวดวญิญาณ ๖ ของเรา ไมเ่ทีย่ง แมเ้พราะเหตนุี’้ เจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๑๑] นอ้งหญงิทัง้หลาย เมือ่ประทปีน ้ามันถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ีไสก็้ด ี

เปลวไฟก็ด ีแสงสวา่งก็ด ีลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ผูใ้ดพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ประทปีน ้ามันโนน้ถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ีไสก็้ด ีเปลวไฟก็ด ีลว้น 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา แตว่า่แสงสวา่งของประทปีน ้ามันนัน้ เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะเมือ่ประทปีน ้ามันโนน้ถกูจดุไว ้น ้ามันก็ด ีไสก็้ด ีเปลวไฟก็ด ีลว้น 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึแสงสวา่งของประทปี 

น ้ามันนัน้ซึง่ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดาเลย เจา้ขา้” 

  “ฉันนัน้เหมอืนกัน นอ้งหญงิทัง้หลาย บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อายตนะ 

ภายใน ๖ ของเรานี ้ไมเ่ทีย่ง แตเ่ราอาศัยอายตนะภายใน ๖ แลว้ ยอ่มเสวย 

เวทนาใด เป็นสขุก็ตาม เป็นทกุขก็์ตาม เป็นอทกุขมสขุก็ตาม เวทนานัน้ เทีย่ง 

ยั่งยนื เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา ผูท้ีก่ลา่วนัน้ ชือ่วา่พงึกลา่ว 

ชอบหรอืไม”่ 

  “ชอบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะอาศัยปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ เวทนาทีเ่กดิจากอายตนะ 

ภายในนัน้ ๆ จงึเกดิขึน้ เพราะปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ ดับ เวทนา 

ทีเ่กดิจากอายตนะภายในนัน้ ๆ จงึดับ” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๑๒] นอ้งหญงิทัง้หลาย ตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่ มรีาก ล าตน้ 

กิง่และใบ และเงา ลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘รากก็ด ีล าตน้ก็ด ีกิง่และใบก็ด ีเงาก็ด ีของตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้ มแีกน่ 

ลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา แตว่า่เงาของตน้ไมนั้น้เทีย่ง ยั่งยนื 

เป็นไปตดิตอ่ ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่วชอบ 

หรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะตน้ไมใ้หญป่ระเภทยนืตน้มแีกน่ มรีาก ล าตน้ กิง่และใบ ลว้นไมเ่ทีย่ง 

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึเงาของตน้ไมนั้น้ซึง่ไมเ่ทีย่ง ม ี

ความแปรผันเป็นธรรมดาเลย เจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

  “ฉันนัน้เหมอืนกัน บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อายตนะภายนอก ๖ ของ 

เรานี ้ไมเ่ทีย่ง แตเ่ราอาศัยอายตนะภายนอก ๖ แลว้ ยอ่มเสวยเวทนาใด เป็น 

สขุก็ตาม เป็นทกุขก็์ตาม เป็นอทกุขมสขุก็ตาม เวทนานัน้เทีย่ง ยั่งยนื 

เป็นไปตดิตอ่ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ ผูท้ีก่ลา่วนัน้ชือ่วา่พงึกลา่วชอบ 

หรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะอาศัยปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ เวทนาทีเ่กดิจาก 

อายตนะภายนอกนัน้ ๆ จงึเกดิขึน้ เพราะปัจจัยทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ 

ดับ เวทนาทีเ่กดิจากอายตนะภายนอกนัน้ ๆ จงึดับ” 

  “ดลีะ ดลีะ นอ้งหญงิทัง้หลาย พระอรยิสาวกผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบ ยอ่มมคีวามเห็นเรือ่งนีอ้ยา่งนีแ้ล 

  [๔๑๓] นอ้งหญงิทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้ านาญ 

ฆา่แมโ่คแลว้ ใชม้ดีแลเ่นื้อทีค่มช าแหละแมโ่ค แยกสว่นเนือ้ไวข้า้งใน แยกสว่น 

หนังไวข้า้งนอก ในสว่นเนื้อนัน้ สว่นใด ๆ เป็นเนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่เสน้เอ็น 

เล็กในภายใน ก็ใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มตัด ช าแหละ เฉือนสว่นนัน้ ๆ แลว้เลาะสว่นหนัง 

ไวข้า้งนอก ใชห้นังนัน้น่ันแหละคลมุแมโ่คนัน้ไว ้แลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมโ่คตัวนี ้

เราประกอบไวด้ว้ยหนังผนืนีเ้ทา่นัน้’ คนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคนัน้เมือ่กลา่ว 

ชือ่วา่พงึกลา่วชอบหรอืไม”่ 

  “ไมช่อบ เจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้ านาญโนน้ ฆา่แมโ่คแลว้ ใชม้ดีแล ่

เนือ้ทีค่มช าแหละแมโ่ค แยกสว่นเนือ้ไวข้า้งใน แยกสว่นหนังไวข้า้งนอก ในสว่น 

เนือ้นัน้ สว่นใด ๆ เป็นเนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่เสน้เอ็นเล็กในภายใน ก็ใชม้ดี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

แลเ่นือ้ทีค่มตัด ช าแหละ เฉือนสว่นนัน้ ๆ แลว้เลาะสว่นหนังไวข้า้งนอก ใชห้นังนัน้ 

น่ันแหละคลมุแมโ่คนัน้ไว ้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘แมโ่คตัวนีเ้ราประกอบไวด้ว้ยหนัง 

ผนืนีเ้ทา่นัน้’ แมก็้จรงิ ถงึอยา่งนัน้ แมโ่คนัน้ก็แยกกันแลว้จากหนังผนืนัน้น่ันเอง” 

  “นอ้งหญงิทัง้หลาย อาตมภาพท าอปุมานีเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความไดช้ดัเจนขึน้ 

เนือ้ความในอปุมานัน้ดังตอ่ไปนี ้

  ค าวา่ สว่นเนือ้ขา้งใน นัน้ เป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ 

  ค าวา่ สว่นหนงัขา้งนอก นัน้ เป็นชือ่ของอายตนะภายนอก ๖ 

  ค าวา่ เนือ้สนั เสน้เอ็นใหญ ่เสน้เอ็นเล็ก นัน้ เป็นชือ่ของนันทริาคะ 

  ค าวา่ มดีแลเ่นือ้ทีค่ม นัน้ เป็นชือ่ของอรยิปัญญาทีต่ัด ช าแหละ เฉือน 

กเิลสในภายใน สงัโยชนใ์นภายใน และเครือ่งผกูในภายใน 

โพชฌงค ์๗ ประการ 

  [๔๑๔] นอ้งหญงิทัง้หลาย เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนี ้ทีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา 

วมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ยอ่มเจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

   ๒. ยอ่มเจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์... 

   ๓. ยอ่มเจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์... 

   ๔. ยอ่มเจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์... 

   ๕. ยอ่มเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์... 

   ๖. ยอ่มเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๔. นันทโกวาทสตูร 

   ๗. ยอ่มเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนี ้ทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เพราะอาสวะ 

ทัง้หลายสิน้ไป ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  [๔๑๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระนันทกะโอวาทภกิษุณีเหลา่นัน้ดว้ยโอวาทนีแ้ลว้ 

จงึสง่ไปดว้ยค าวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงไปเถดิ สมควรแกเ่วลาแลว้” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระนันทกะ แลว้ 

ลกุขึน้จากอาสนะ กราบทา่นพระนันทกะ กระท าประทักษิณ แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผู ้

มพีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ยนื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสกับภกิษุณีเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ภกิษุณีทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงไปเถดิ สมควร 

แกเ่วลาแลว้” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณ 

แลว้จากไป 

  เมือ่ภกิษุณีเหลา่นัน้จากไปแลว้ไมน่าน พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่นัน้ ชนเป็นอันมากไม ่

มคีวามเคลอืบแคลงหรอืความสงสยัเลยวา่ ‘ดวงจันทรไ์มเ่ต็มดวงหรอืเต็มดวง 

หนอ’ แตท่ีแ่ท ้ดวงจันทรก็์เต็มดวงแลว้ ฉันใด ภกิษุณีเหลา่นัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ยอ่มเป็นผูม้ใีจยนิดตีอ่ธรรมเทศนาของพระนันทกะและมคีวามด ารบิรบิรูณ์แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาภกิษุณี ๕๐๐ รปูนัน้ รปูทีไ่ดค้ณุธรรมชัน้ต า่ทีส่ดุเป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

นนัทโกวาทสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร 

 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร๑ 

วา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระราหลุ สตูรเล็ก 

  [๔๑๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยู ่

ในทีส่งัด ทรงเกดิความร าพงึขึน้อยา่งนีว้า่ “ธรรมเป็นเครือ่งบม่วมิตุติ๒ของราหลุ 

แกก่ลา้แลว้ ทางทีด่ ีเราพงึแนะน าราหลุในธรรมเป็นทีส่ ิน้อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป” 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จ 

เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีทรงเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถแีลว้ เสด็จกลับ 

จากบณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระราหลุมา 

ตรัสวา่ “ราหลุ เธอจงถอืผา้นสิทีนะ(ผา้ส าหรับปน่ัูงของสมณะ) เราจักเขา้ไปยัง 

ป่าอันธวนั เพือ่พักผอ่นกลางวนั” 

  ทา่นพระราหลุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ไดถ้อืผา้นสิทีนะตามเสด็จพระผูม้ ี

พระภาคไปเบือ้งพระปฤษฎางค ์

  สมัยนัน้ เทวดาหลายพันองคก็์ตดิตามพระผูม้พีระภาคไปดว้ยคดิวา่ “วนันี้ 

พระผูม้พีระภาค จักทรงแนะน าทา่นพระราหลุในธรรมเป็นทีส่ ิน้อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท ัง้สตูรดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๑๒๑/๑๔๓-๑๔๗ 

๒ ธรรมเป็นเครือ่งบม่วมิตุต ิหมายถงึธรรม ๑๕ ประการ คอื เวน้บคุคล ๕ จ าพวก ไดแ้ก ่ผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ผูเ้กยีจครา้น ผูห้ลงลมืสต ิผูม้จีติไมม่ั่นคง และผูม้ปัีญญาทราม คบบคุคล ๕ จ าพวก ไดแ้ก ่ผูม้ศีรัทธา 

   ผูข้ยัน ผูม้สีตมิั่นคง ผูม้จีติตัง้มั่น และผูม้ปัีญญา พจิารณาธรรม ๕ ประการ คอื พระสตูรทีน่่าเลือ่มใส 

   สัมมัปปธานสตูร สตปัิฏฐานสตูร ฌานและวโิมกข ์และญาณจรยิา 

    อกีนัยหนึง่ หมายถงึธรรม ๑๕ ประการ คอื อนิทรยี ์๕ ประการ สัญญาอันเป็นสว่นแหง่ 

   ธรรมเครือ่งตรัสรู ้๕ ประการ และธรรม ๕ ประการ มกีัลยาณมติตตาเป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๑๖/๒๔๙, 

   ส .สฬา.อ. ๓/๑๒๑/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปสูป่่าอันธวนั ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ ู

ลาดไวแ้ลว้ทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ ฝ่ายทา่นพระราหลุถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ที่ 

สมควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราหลุดังนีว้า่ 

  [๔๑๗] “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  ทา่นพระราหลุกราบทลูวา่ “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืรปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื จักขวุญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื จักขสุมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ทีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๔๑๘] “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื โสตะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ฆานะเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “กายเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื ธรรมารมณ์เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื มโนวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๕. จฬูราหโุลวาทสตูร 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื มโนสมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๔๑๙] “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ย่อมเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเสยีง ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกลิน่ ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรส ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกาย ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพะ ... 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ 

เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหม 

จรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระราหลุมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระองคต์รัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของทา่น 

พระราหลุก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น และธรรมจักษุ๑อันปราศจากธลุ ี

ปราศจากมลทนิไดเ้กดิแกเ่ทวดาหลายพันองคว์า่ 

  “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับเป็นธรรมดา” 

ดังนีแ้ล 

จฬูราหโุลวาทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ฉฉกักสูตร 

วา่ดว้ยธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด 

  [๔๒๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมจกัษุ ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ และผล ๔ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๑๙/๒๕๐, ส .สฬา.อ. ๓/๑๒๑/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรม มคีวามงามในเบือ้งตน้๑ มคีวามงามใน 

ทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์๒ พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น คอืธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด เธอทัง้หลายจงฟัง 

ธรรม ๖ ประการ ๖ หมวดนัน้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖ พงึทราบอายตนะภายนอก ๖ 

พงึทราบหมวดวญิญาณ ๖ พงึทราบหมวดผัสสะ ๖ พงึทราบหมวดเวทนา ๖ 

พงึทราบหมวดตัณหา๓ ๖ 

อายตนะ ๑๒ ประการ 

  [๔๒๑] เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖’ 

เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. จักขวายตนะ  ๒. โสตายตนะ 

   ๓. ฆานายตนะ  ๔. ชวิหายตนะ 

   ๕. กายายตนะ  ๖. มนายตนะ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖’ น่ัน เพราะ 

อาศัยเหตนุี ้เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๑ (๑) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้หมายถงึศลี ธรรมมคีวามงามในทา่มกลางหมายถงึอรยิมรรค และธรรมม ี

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

๒ พรหมจรรย ์หมายถงึความประพฤตปิระเสรฐิมนัีย ๑๐ ประการ คอื ทาน(การให)้ เวยยาวจัจะ(การ 

   ขวนขวายชว่ยเหลอื) ปญัจสลีะ(ศลีหา้) อปัปมญัญา(การประพฤตพิรหมวหิารอยา่งไมม่ขีอบเขต) เมถนุ 

   วริตั(ิการงดเวน้จากการเสพเมถนุ) สทารสนัโดษ(ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน) วริยิะ(ความเพยีร) 

   อโุปสถงัคะ(องคอ์โุบสถ) อรยิมรรค(ทางอันประเสรฐิ) และศาสนา(พระพทุธศาสนา) ในทีน่ีห้มายถงึศาสนา 

   (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) 

๓ ตณัหา ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีเ่กดิขึน้ในขณะแหง่ชวนจติทีม่วีบิากเวทนาเป็นปัจจัย (ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๐/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายนอก ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. รปูายตนะ   ๒. สทัทายตนะ 

   ๓. คันธายตนะ  ๔. รสายตนะ 

   ๕. โผฏฐัพพายตนะ  ๖. ธัมมายตนะ๑ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบอายตนะภายนอก ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๒ (๒) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดวญิญาณ ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ 

   ๒. เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ 

   ๓. เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ 

   ๔. เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ 

   ๕. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ 

   ๖. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดวญิญาณ ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๓ (๓) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดผัสสะ ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

       ธรรม ๓ เป็นผัสสะ๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๓๐๕ (สฬายตนวภิังคสตูร) หนา้ ๓๖๙ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๖๐/๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

   ๒. เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบ 

       แหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ 

   ๓. เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบ 

       แหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ 

   ๔. เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบ 

       แหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ 

   ๕. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ ความ 

       ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ 

   ๖. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความ 

       ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดผัสสะ ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๔ (๔) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดเวทนา ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

       ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ๑ 

    ๒. เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๓. เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๔. เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๕. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๖. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความ 

       ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา 

       จงึเกดิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๖๐/๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดเวทนา ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๕ (๕) 

  เรากลา่วค านีไ้วว้า่ ‘พงึทราบหมวดตัณหา ๖’ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ คอื 

   ๑. เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

       ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ 

       เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา๑จงึเกดิ 

   ๒. เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๓. เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๔. เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๕. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ ... 

   ๖. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความ 

       ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา 

       จงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ 

  ค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘พงึทราบหมวดตัณหา ๖’ น่ัน เพราะอาศัยเหตนุี ้เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  นีเ้ป็นหมวดธรรม ๖ หมวดที ่๖ (๖) 

  [๔๒๒] ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จักขเุป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง จักข ุ

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘จักขเุป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักขเุป็นอนัตตา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตณัหา ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีเ่กดิขึน้ในขณะแหง่ชวนะทีม่วีบิากเวทนาเป็นปัจจัย (ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๐/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘รปูเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง รปูยอ่มปรากฏทัง้ 

ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป 

สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะฉะนัน้ 

ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘รปูเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักขเุป็นอนัตตา รปูเป็นอนัตตา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘จักขวุญิญาณเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง จักขวุญิญาณ 

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘จักขวุญิญาณเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักขเุป็น 

อนัตตา รปูเป็นอนัตตา จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘จักขสุมัผัสเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง จักขสุมัผัส 

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘จักขสุมัผัสเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักข ุ

เป็นอนัตตา รปูเป็นอนัตตา จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา จักขสุมัผัสเป็นอนัตตา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘เวทนาเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง เวทนายอ่ม 

ปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะ 

ฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘เวทนาเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักขเุป็นอนัตตา 

รปูเป็นอนัตตา จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา จักขสุมัผัสเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ตัณหาเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง ตัณหายอ่ม 

ปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะ 

ฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘ตัณหาเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง จักขเุป็นอนัตตา 

รปูเป็นอนัตตา จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา จักขสุมัผัสเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา 

ตัณหาเป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  [๔๒๓] ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘โสตะเป็นอัตตา’ ... 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ฆานะเป็นอัตตา’ ... 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ชวิหาเป็นอัตตา’ ... 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘กายเป็นอัตตา’ ... 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘มโนเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง มโนยอ่มปรากฏ 

ทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิและความเสือ่มไป 

สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะฉะนัน้ 

ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘มโนเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโนเป็นอนัตตา ดว้ยอาการ 

อยา่งนี ้

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ธรรมารมณ์เป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง ธรรมารมณ์ 

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘ธรรมารมณ์เป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโน 

เป็นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘มโนวญิญาณเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง มโนวญิญาณ 

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘มโนวญิญาณเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโนเป็น 

อนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา มโนวญิญาณเป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘มโนสมัผัสเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง มโนสมัผัส 

ยอ่มปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ 

เพราะฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘มโนสมัผัสเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโนเป็น 

อนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา มโนวญิญาณเป็นอนัตตา มโนสมัผัสเป็นอนัตตา 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘เวทนาเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง เวทนายอ่ม 

ปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะ 

ฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘เวทนาเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโนเป็นอนัตตา 

ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา มโนวญิญาณเป็นอนัตตา มโนสมัผัสเป็นอนัตตา เวทนา 

เป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ตัณหาเป็นอัตตา’ ค าของผูนั้น้ไมถ่กูตอ้ง ตัณหายอ่ม 

ปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความเสือ่มไป ก็สิง่ใดปรากฏทัง้ความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไป สิง่นัน้ตอ้งกลา่วไดด้ังนีว้า่ ‘อัตตาของเรายอ่มเกดิขึน้และเสือ่มไป’ เพราะ 

ฉะนัน้ ค าของผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘ตัณหาเป็นอัตตา’ นัน้จงึไมถ่กูตอ้ง มโนเป็นอนัตตา 

ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา มโนวญิญาณเป็นอนัตตา มโนสมัผัสเป็นอนัตตา เวทนา 

เป็นอนัตตา ตัณหาเป็นอนัตตา ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๔๒๔] ภกิษุทัง้หลาย ก็ปฏปิทานีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึสกักายสมทัุย(ความ 

เกดิขึน้แหง่สกักายะ) 

  คอื บคุคลพจิารณาเห็น๑จักขวุา่ ‘น่ันของเรา๒ เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา 

ของเรา’ 

  พจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นจักขสุมัผัสวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นตัณหาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นโสตะวา่ ‘น่ันของเรา ... 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พจิารณาเห็น ในทีน่ีห้มายถงึพจิารณาเห็นความถอืมั่นดว้ยอ านาจความถอืมั่นทัง้ ๓ (ตัณหา มานะ 

   ทฏิฐ)ิ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๔/๒๕๑) 

๒ น ัน่ของเรา ในทีน่ีห้มายถงึความถอืมั่นดว้ยตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๔/๒๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  พจิารณาเห็นฆานะวา่ ‘น่ันของเรา ... 

  พจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันของเรา ... 

  พจิารณาเห็นกายวา่ ‘น่ันของเรา ... 

  พจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นธรรมารมณ์วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นมโนสมัผัสวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นตัณหาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นปฏปิทานีเ้ป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึสกักายนโิรธ๑(ความดับสกักายะ) 

  คอื บคุคลพจิารณาเห็น๒จักขวุา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา๓ เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นจักขสุมัผัสวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นตัณหาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายนโิรธ หมายถงึความดับสักกายะ คอื วัฏฏะ ๓ ไดแ้ก ่(๑) กเิลสวัฏฏะ (๒) กัมมวัฏฏะ (๓) 

   วปิากวัฏฏะ อันไดแ้กน่พิพาน (องฺ.จตกุก.อ. ๒/๑๗๘/๓๙๘), ดเูทยีบ องฺ.จตกุก. (แปล) ๒๑/๑๗๘/๒๕๐ 

๒ พจิารณาเห็น ในทีน่ีห้มายถงึพจิารณาเห็นวา่ เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์และเป็นอนัตตา (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๔๒๔/๒๕๑) 

๓ น ัน่ไมใ่ชข่องเรา ในทีน่ีห้มายถงึปฏเิสธอ านาจตัณหาเป็นตน้ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๔/๒๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  พจิารณาเห็นโสตะวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นฆานะวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ... 

  พจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ... 

  พจิารณาเห็นกายวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ... 

  พจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นธรรมารมณ์วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  พจิารณาเห็นมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  พจิารณาเห็นมโนสมัผัสวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  พจิารณาเห็นตัณหาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  [๔๒๕] ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความ 

ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุ 

ทีส่ตัวเ์สวยจงึเกดิ เขาอันสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิ 

บคุคลนัน้มรีาคานุสยั(กเิลสอันนอนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอืราคะ) นอนเนือ่งอยู ่อัน 

ทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ยอ่มเศรา้โศก ล าบาก ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความ 

ลุม่หลง๑ เขามปีฏฆิานุสยั(กเิลสนอนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอืปฏฆิะ) นอนเนือ่งอยู ่

อันอทกุขมสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมรู่ช้ดัถงึความเกดิขึน้ ความเสือ่มไป 

คณุ โทษ และธรรมเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนานัน้ ตามความเป็นจรงิ เขาม ี

อวชิชานุสยั(กเิลสนอนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอือวชิชา) นอนเนือ่งอยู ่

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๒๕๒/๒๗๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลนัน้ยังละราคานุสยัเพราะสขุเวทนา 

ไมไ่ด ้ยังบรรเทาปฏฆิานุสยัเพราะทกุขเวทนาไมไ่ด ้ยังถอนอวชิชานุสยัเพราะ 

อทกุขมสขุเวทนาไมไ่ด ้ยังละอวชิชาแลว้ท าวชิชาใหเ้กดิไมไ่ด ้จักเป็นผูก้ระท าทีส่ดุ 

ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัว ์

เสวยจงึเกดิ เขาอันสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มเพลดิเพลนิ ชมเชย ยดึตดิ 

บคุคลนัน้มรีาคานุสยันอนเนือ่งอยู ่อันทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มเศรา้โศก 

ล าบาก ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความลุม่หลง เขามปีฏฆิานุสยันอนเนือ่งอยู ่

อันอทกุขมสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมรู่ช้ดัถงึความเกดิขึน้ ความเสือ่มไป 

คณุ โทษ และธรรมเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนานัน้ ตามความเป็นจรงิ เขาม ี

อวชิชานุสยันอนเนือ่งอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีบ่คุคลนัน้ยังละราคานุสยัเพราะสขุเวทนา 

ไมไ่ด ้ยังบรรเทาปฏฆิานุสยัเพราะทกุขเวทนาไมไ่ด ้ยังถอนอวชิชานุสยัเพราะ 

อทกุขมสขุเวทนาไมไ่ด ้ยังละอวชิชาแลว้ท าวชิชาใหเ้กดิไมไ่ด ้จักเป็นผูก้ระท าทีส่ดุ 

ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน 

  [๔๒๖] ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความ 

ประจวบแหง่ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุ 

ทีส่ตัวเ์สวยจงึเกดิ เขาอันสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม 

ไมย่ดึตดิ บคุคลนัน้ไมม่รีาคานุสยันอนเนือ่งอยู ่อันทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไม ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๖. ฉฉักกสตูร 

เศรา้โศก ไมล่ าบาก ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความลุม่หลง๑ บคุคลนัน้ 

ไมม่ปีฏฆิานุสยันอนเนือ่งอยู ่อันอทกุขมสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มรูช้ดัถงึความ 

เกดิขึน้ ความเสือ่มไป คณุ โทษ และธรรมเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนานัน้ 

ตามความเป็นจรงิ บคุคลนัน้ไมม่อีวชิชานุสยันอนเนือ่งอยู ่

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ละราคานุสยัเพราะสขุเวทนาได ้บรรเทาปฏฆิานุสยั 

เพราะทกุขเวทนาได ้ถอนอวชิชานุสยัเพราะอทกุขมสขุเวทนาได ้ละอวชิชาแลว้ท า 

วชิชา๒ ใหเ้กดิขึน้ไดแ้ลว้ จักเป็นผูก้ระท าทีส่ดุทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ฆานวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ กายวญิญาณจงึเกดิ ... 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัว ์

เสวยจงึเกดิ เขาอันสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

บคุคลนัน้ไมม่รีาคานุสยันอนเนือ่งอยู ่อันทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก 

ไมล่ าบาก ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความลุม่หลง บคุคลนัน้ไมม่ ี

ปฏฆิานุสยันอนเนือ่งอยู ่อันอทกุขมสขุเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มรูช้ดัถงึความเกดิขึน้ 

ความเสือ่มไป คณุ โทษ และธรรมเป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนานัน้ ตามความ 

เป็นจรงิ บคุคลนัน้ไมม่อีวชิชานุสยันอนเนือ่งอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ละราคานุสยัเพราะสขุเวทนาได ้บรรเทา 

ปฏฆิานุสยัเพราะทกุขเวทนาได ้ถอนอวชิชานุสยัเพราะอทกุขมสขุเวทนาได ้ละ 

อวชิชาแลว้ท าวชิชาใหเ้กดิขึน้ไดแ้ลว้ จักเป็นผูก้ระท าทีส่ดุทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา.(แปล) ๑๘/๒๕๒/๒๗๒ 

๒ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึวชิชาคอือรหัตตมรรค (ม.อ.ุอ. ๓/๔๒๖/๒๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  [๔๒๗] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นตัณหา 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเสยีง ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกลิน่ ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรส ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกาย ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพะ ... 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นตัณหา 

  เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ 

เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของ 

ภกิษุประมาณ ๖๐ รปู ไดห้ลดุพน้แลว้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมย่ดึมั่น ดังนีแ้ล 

ฉฉกักสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สฬายตนวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอายตนะ ๖ ประการ 

  [๔๒๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมอันเนือ่งดว้ยอายตนะ ๖ ทีส่ าคัญแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังธรรมนัน้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๔๒๙] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นจักขตุามความเป็นจรงิ เมือ่ไม่ 

รูไ้มเ่ห็นรปูตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นจักขวุญิญาณตามความเป็นจรงิ เมือ่ 

ไมรู่ไ้มเ่ห็นจักขสุมัผัสตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุที ่

สตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ตามความเป็นจรงิ ยอ่มยนิดนัีกใน 

จักข ุยอ่มยนิดนัีกในรปู ยอ่มยนิดนัีกในจักขวุญิญาณ ยอ่มยนิดนัีกในจักขสุมัผัส 

ยอ่มยนิดนัีกในสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็น 

ปัจจัย 

  เมือ่บคุคลนัน้ยนิด ีหมกมุน่ ลุม่หลง พจิารณาเห็นเป็นคณุอยู ่อปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ยอ่มถงึความพอกพนูขึน้ตอ่ไป และตัณหาทีน่ าไปสูภ่พใหมอ่ันสหรคต 

ดว้ยความเพลดิเพลนิยนิด ีชวนใหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ก็ยอ่มเจรญิขึน้ 

ความกระวนกระวายทีเ่ป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ ความ 

เดอืดรอ้นทีเ่ป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ ความเรา่รอ้นที ่

เป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ เขาจงึเสวยทกุขท์างกายบา้ง 

เสวยทกุขท์างใจบา้ง 

  เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นโสตะตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นฆานะตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นชวิหาตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นกายตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นมโนตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจรงิ 

เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นมโนวญิญาณตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นมโนสมัผัสตามความ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

เป็นจรงิ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ห็นสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจรงิ ยอ่มยนิดนัีกในมโน ยอ่มยนิดนัีกใน 

ธรรมารมณ์ ยอ่มยนิดนัีกในมโนวญิญาณ ยอ่มยนิดนัีกในมโนสมัผัส ยอ่มยนิดนัีก 

ในสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่บคุคลนัน้ยนิด ีหมกมุน่ ลุม่หลง พจิารณาเห็นเป็นคณุอยู่ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ยอ่มถงึความพอกพนูขึน้ตอ่ไป และตัณหาทีน่ าไปสูภ่พใหมอ่ัน 

สหรคตดว้ยความเพลดิเพลนิยนิด ีชวนใหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ก็ยอ่มเจรญิขึน้ 

ความกระวนกระวายทีเ่ป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ ความ 

เดอืดรอ้นทีเ่ป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ ความเรา่รอ้นที ่

เป็นไปทางกายก็ด ีทีเ่ป็นไปทางใจก็ด ียอ่มเจรญิขึน้ เขาจงึเสวยทกุขท์างกายบา้ง 

เสวยทกุขท์างใจบา้ง 

  [๔๓๐] ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลเมือ่รูเ้มือ่เห็นจักขตุามความเป็นจรงิ เมือ่รู ้

เมือ่เห็นรปูตามความเป็นจรงิ เมือ่รูเ้มือ่เห็นจักขวุญิญาณตามความเป็นจรงิ เมือ่รู ้

เมือ่เห็นจักขสุมัผัสตามความเป็นจรงิ เมือ่รูเ้มือ่เห็นสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุที ่

สตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ตามความเป็นจรงิ ยอ่มไมย่นิดใีน 

จักข ุยอ่มไมย่นิดใีนรปู ยอ่มไมย่นิดใีนจักขวุญิญาณ ยอ่มไมย่นิดใีนจักขสุมัผัส 

ยอ่มไมย่นิดใีนสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็น 

ปัจจัย 

  เมือ่บคุคลนัน้ไมย่นิด ีไมห่มกมุน่ ไมห่ลุม่หลง พจิารณาเห็นเป็นโทษอยู่ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ยอ่มไมถ่งึความพอกพนูขึน้ตอ่ไป เขายอ่มละตัณหาทีน่ าไปสูภ่พ 

ใหมอ่ันสหรคตดว้ยความเพลดิเพลนิยนิด ีชวนใหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ได ้

เขายอ่มละความกระวนกระวายทีเ่ป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจ ละความเดอืดรอ้น 

ทีเ่ป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจ ละความเรา่รอ้นทีเ่ป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจได ้

จงึเสวยสขุทางกายบา้ง เสวยสขุทางใจบา้ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  [๔๓๑] ทฏิฐขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้๑ ยอ่มเป็นสมัมาทฏิฐ ิความด าร ิ

ของบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาสงักัปปะ ความพยายามของบคุคลผูม้ ี

ธรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาวายามะ สตขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็น 

สมัมาสต ิสมาธขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาสมาธ ิสว่นกายกรรม 

วจกีรรม อาชวีะของเขาจัดวา่บรสิทุธิด์ใีนเบือ้งตน้ทเีดยีว เมือ่เป็นเชน่นี้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีข้องเขายอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  เมือ่บคุคลนัน้เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีอ้ยูอ่ยา่งนี ้สตปัิฏฐาน ๔ ก็ด ี

สมัมัปปธาน ๔ ก็ด ีอทิธบิาท ๔ ก็ด ีอนิทรยี ์๕ ก็ด ีพละ ๕ ก็ด ีโพชฌงค ์

๗ ก็ด ียอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  ธรรม ๒ นี ้คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา ของเขายอ่มเคยีงคูก่ันไป 

บคุคลนัน้ก าหนดรูธ้รรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปัญญาอันยิง่ ยอ่มละธรรมทีค่วรละดว้ย 

ปัญญาอันยิง่ ยอ่มเจรญิธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปัญญาอันยิง่ ยอ่มท าใหแ้จง้ธรรมที ่

ควรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  ควรจะตอบวา่ ‘อปุาทานขันธ ์๕’ คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรละดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) อวชิชา (๒) ภวตัณหา 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรละดว้ยปัญญาอันยิง่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้ธีรรมอยา่งน ัน้ หมายถงึผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยสขุทางจติทีป่ระกอบดว้ยกศุลจติ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๓๑/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  ธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) วชิชา (๒) วมิตุต ิ

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  [๔๓๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รู ้เมือ่เห็นโสตะตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่รู ้เมือ่เห็นฆานะตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่รู ้เมือ่เห็นชวิหาตามความเป็นจรงิ ... 

  เมือ่รู ้เมือ่เห็นกายตามความเป็นจรงิ ... 

  บคุคลเมือ่รู ้เมือ่เห็นมโนตามความเป็นจรงิ เมือ่รู ้เมือ่เห็นธรรมารมณ์ตาม 

ความเป็นจรงิ เมือ่รู ้เมือ่เห็นมโนวญิญาณตามความเป็นจรงิ เมือ่รู ้เมือ่เห็น 

มโนสมัผัสตามความเป็นจรงิ เมือ่รู ้เมือ่เห็นสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวย 

ซึง่เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ตามความเป็นจรงิ ยอ่มไมย่นิดใีนมโน ยอ่ม 

ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ ยอ่มไมย่นิดใีนมโนวญิญาณ ยอ่มไมย่นิดใีนมโนสมัผัส 

ยอ่มไมย่นิดใีนสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทีส่ตัวเ์สวยซึง่เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็น 

ปัจจัย 

  เมือ่บคุคลนัน้ไมย่นิด ีไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง พจิารณาเห็นเป็นโทษอยู ่

อปุาทานขนัธ ์๕ ยอ่มไมถ่งึความพอกพนูขึน้ตอ่ไป เขายอ่มละตัณหาทีน่ าไปสูภ่พ 

ใหมอ่ันสหรคตดว้ยความเพลดิเพลนิยนิด ีชวนใหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ได ้

ยอ่มละความกระวนกระวายทีเ่ป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจ ละความเดอืดรอ้นที ่

เป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจ ละความเร่ารอ้นทีเ่ป็นไปทางกาย ทีเ่ป็นไปทางใจได ้

จงึเสวยสขุทางกายบา้ง เสวยสขุทางใจบา้ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๗. สฬายตนวภิังคสตูร 

  [๔๓๓] ทฏิฐขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ ยอ่มเป็นสมัมาทฏิฐ ิความด ารขิอง 

บคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาสงักัปปะ ความพยายามของบคุคลผูม้ ี

ธรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาวายามะ สตขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็น 

สมัมาสต ิสมาธขิองบคุคลผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ยอ่มเป็นสมัมาสมาธ ิสว่นกายกรรม 

วจกีรรม อาชวีะของเขาจัดวา่บรสิทุธิใ์นเบือ้งตน้ทเีดยีว เมือ่เป็นเชน่นี ้อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ นีข้องเขายอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  เมือ่บคุคลนัน้เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีอ้ยูอ่ยา่งนี ้สตปัิฏฐาน ๔ ก็ด ี

สมัมัปปธาน ๔ ก็ด ีอทิธบิาท ๔ ก็ด ีอนิทรยี ์๕ ก็ด ีพละ ๕ ก็ด ี

โพชฌงค ์๗ ก็ด ียอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  ธรรม ๒ นี ้คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา ของเขายอ่มเคยีงคูก่ันไป 

บคุคลนัน้ยอ่มก าหนดรูธ้รรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปัญญาอันยิง่ ยอ่มละธรรมทีค่วรละ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่ ยอ่มเจรญิธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปัญญาอันยิง่ ยอ่มท าใหแ้จง้ 

ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  ควรจะตอบวา่ ‘อปุาทานขันธ ์๕’ คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรก าหนดรูด้ว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรละดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) อวชิชา (๒) ภวตัณหา 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรละดว้ยปัญญาอันยิง่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

  ธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรเจรญิดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปญัญาอนัยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) วชิชา (๒) วมิตุติ๑ 

  ธรรมเหลา่นี ้ชือ่วา่ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สฬายตนวภิงัคสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นนครวนิทะ 

  [๔๓๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวแควน้โกศลชือ่นครวนิทะ พราหมณ์ 

และคหบดชีาวบา้นนครวนิทะ ไดท้ราบขา่ววา่ 

  “ทา่นพระสมณโคดมผูเ้ป็นศากยบตุร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู 

เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่ไดเ้สด็จถงึนครวนิทะ 

โดยล าดับ ทา่นพระโคดมนัน้ มกีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพรยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา หมายถงึวชิชาคอือรหัตตมรรค วมิตุต ิหมายถงึผลวมิตุต ิ(ม.อ.ุอ. ๓/๔๓๓/๒๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค‘๑ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนี ้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรง 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่ง 

แทจ้รงิ”๒ 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นนครวนิทะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ บางพวกถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกทลูสนทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ประนมมอืไปทางพระผูม้พีระภาคประทับน่ัง แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ประกาศชือ่และโคตร ในส านักของพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกน่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพราหมณ์และคหบด ี

ชาวบา้นนครวนิทะวา่ 

สมณพราหมณ์ผูไ้มค่วรสกัการะ 

  [๔๓๕] “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกถามทา่น 

ทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สมณพราหมณ์เชน่ไร อัน 

ทา่นทัง้หลายไมค่วรสกัการะ ไมค่วรเคารพ ไมค่วรนับถอื ไมค่วรบชูา’ ทา่น 

ทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ 

‘สมณพราหมณ์เหลา่ใด ยังไมป่ราศจากราคะ(ความก าหนัด) ยังไมป่ราศจาก 

โทสะ(ความขดัเคอืง) ยังไมป่ราศจากโมหะ(ความลุม่หลง)ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

มจีติยังไมส่งบในภายใน ประพฤตไิมส่ม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

สมณพราหมณ์เชน่นี ้ไมค่วรสกัการะ ไมค่วรเคารพ ไมค่วรนับถอื ไมค่วรบชูา’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๓ (เทวทหสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูทยีบ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๒๕๕/๘๗-๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่ แมเ้ราทัง้หลายก็ยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา มจีติยังไมส่งบในภายใน ยังประพฤตไิม่ 

สม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะเราทัง้หลายไมเ่ห็นแมค้วาม 

ประพฤตทิีส่ม า่เสมอนัน้ทีส่งู ๆ ขึน้ไปของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เพราะฉะนัน้ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ จงึไมค่วรสกัการะ ไมค่วรเคารพ ไมค่วรนับถอื ไมค่วรบชูา 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ มจีติยังไมส่งบในภายใน ประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ สมณพราหมณ์เชน่นี ้ไมค่วรสกัการะ 

ไมค่วรเคารพ ไมค่วรนับถอื ไมค่วรบชูา 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่ แมเ้ราทัง้หลายก็ยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ มจีติยังไมส่งบในภายใน ยัง 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะเราทัง้หลายไมเ่ห็น 

แมค้วามประพฤตทิีส่ม า่เสมอนัน้ทีส่งู ๆ ขึน้ไปของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เพราะ 

ฉะนัน้ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้จงึไมค่วรสกัการะ ไมค่วรเคารพ ไมค่วรนับถอื 

ไมค่วรบชูา’ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีเ้ถดิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

 

สมณพราหมณ์ผูค้วรสกัการะ 

  [๔๓๖] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกถามทา่น 

ทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สมณพราหมณ์เชน่ไร อันทา่น 

ทัง้หลายควรสกัการะ ควรเคารพ ควรนับถอื ควรบชูา’ ทา่นทัง้หลายถกูถาม 

อยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘สมณพราหมณ์ 

เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

มจีติสงบในภายใน ประพฤตสิม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

สมณพราหมณ์เชน่นีค้วรสกัการะ ควรเคารพ ควรนับถอื ควรบชูา’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่ แมเ้ราทัง้หลายยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยัง 

ไมป่ราศจากโมหะในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา มจีติยังไมส่งบในภายใน ยังประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะเราทัง้หลายเห็นแมค้วาม 

ประพฤตสิม า่เสมอนัน้ทีส่งู ๆ ขึน้ไปของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เพราะฉะนัน้ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้จงึควรสกัการะ ควรเคารพ ควรนับถอื ควรบชูา 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะใน 

เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะใน 

กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะในรส 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะใน 

โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ... 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะใน 

ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ มจีติสงบในภายใน ประพฤตสิม า่เสมอทางกาย ทาง 

วาจา และทางใจ สมณพราหมณ์เชน่นีค้วรสกัการะ ควรเคารพ ควรนับถอื 

ควรบชูา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๘. นครวนิเทยยสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่แมเ้ราทัง้หลายยังไมป่ราศจากราคะ ยังไมป่ราศจากโทสะ ยังไม ่

ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ มจีติยังไมส่งบในภายใน ยัง 

ประพฤตไิมส่ม า่เสมอทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะเราทัง้หลายเห็นแม ้

ความประพฤตสิม า่เสมอนัน้ทีส่งู ๆ ขึน้ไปของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ เพราะฉะนัน้ 

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้จงึควรสกัการะ ควรเคารพ ควรนับถอื ควรบชูา’ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีเ้ถดิ 

ปฏปิทาของผูไ้มม่รีาคะ 

  [๔๓๗] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกถามทา่น 

ทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ก็ทา่ทางและการปฏบิัตขิองทา่นผูม้อีายทัุง้หลายเป็นอยา่งไร 

จงึเป็นเหตใุหท้า่นทัง้หลายกลา่วถงึทา่นผูม้อีายทัุง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

เหลา่นัน้ เป็นผูป้ราศจากราคะ หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะ เป็นผูป้ราศจากโทสะ 

หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะ เป็นผูป้ราศจากโมหะ หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะแน่แท’้ 

  ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่ง 

นีว้า่ ‘จรงิอยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีายเุหลา่นัน้ ยอ่มใชส้อยเสนาสนะอันสงัด คอืป่าดง 

อันเป็นทีไ่มม่รีปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ซึง่คนทัง้หลายเห็นแลว้ ๆ จะพงึยนิด ี

  ยอ่มใชส้อยเสนาสนะอันสงัด คอืป่าดงอันเป็นทีไ่มม่เีสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูซึง่ 

คนทัง้หลายฟังแลว้ ๆ จะพงึยนิด ี

  ยอ่มใชส้อยเสนาสนะอันสงัด คอืป่าดงอันเป็นทีไ่มม่กีลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู 

ซึง่คนทัง้หลายดมแลว้ ๆ จะพงึยนิด ี

  ยอ่มใชส้อยเสนาสนะอันสงัด คอืป่าดงอันเป็นทีไ่มม่รีสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ซึง่ 

คนทัง้หลายลิม้แลว้ ๆ จะพงึยนิด ี

  ยอ่มใชส้อยเสนาสนะอันสงัด คอืป่าดงอันเป็นทีไ่มม่โีผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย 

ซึง่คนทัง้หลายสมัผัสแลว้ ๆ จะพงึยนิด ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  ทา่ทางและการปฏบิัตขิองทา่นผูม้อีายเุหลา่นีแ้ล เป็นเหตใุหข้า้พเจา้ทัง้หลาย 

กลา่วถงึทา่นผูม้อีายไุดอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายเุหลา่นัน้ เป็นผูป้ราศจากราคะ 

หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะ เป็นผูป้ราศจากโทสะ หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะ เป็น 

ผูป้ราศจากโมหะ หรอืปฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะแน่แท’้ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีเ้ถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นนครวนิทะ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระโคดมผูเ้จรญิทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืน 

บคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีใน 

ทีม่ดื โดยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคเ์หลา่นีข้อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ 

พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ า 

ขา้พระองคทั์ง้หลายวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

นครวนิเทยยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

วา่ดว้ยการท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธ ิ ์

  [๔๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้เวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสถามวา่ 

  “สารบีตุร เธอมอีนิทรยีผ์อ่งใส มผีวิพรรณบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง เธออยูด่ว้ยวหิาร 

ธรรมอะไรเป็นสว่นมากในบัดนี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรทลูตอบวา่ “ขา้พระองคอ์ยูด่ว้ยสญุญตา๑วหิารธรรมเป็น 

สว่นมากในบัดนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ไดย้นิวา่เธออยูด่ว้ยวหิารธรรม 

ของมหาบรุษุเป็นสว่นมากในบัดนี ้เพราะวหิารธรรมของมหาบรุษุ๒นีก็้คอืสญุญตา 

เพราะฉะนัน้ ถา้ภกิษุหวงัวา่ ‘เราพงึอยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรมเป็นสว่นมาก’ 

ภกิษุนัน้พจิารณาอยา่งนี้วา่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด เราไดเ้ทีย่ว 

บณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ในทีนั่น้ 

เรามฉัีนทะ(ความพอใจ) ราคะ(ความก าหนัด) โทสะ(ความขดัเคอืง) โมหะ 

(ความลุม่หลง) หรอืปฏฆิะ(ความกระทบ) แหง่ใจในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาบา้งไหม’ 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด เราได ้

เทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ในทีนั่น้ 

เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืปฏฆิะแหง่ใจในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาอยู่’ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด 

เราไดเ้ทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด 

ในทีนั่น้ เราไมม่ฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืปฏฆิะแหง่ใจในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา’ 

  สารบีตุร ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื 

อยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๓๙] สารบีตุร อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเขา้ 

บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด เราไดเ้ทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับ 

จากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ในทีนั่น้ ๆ เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะใน 

เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหบูา้งไหม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๗๖ (จูฬสญุญตสตูร) หนา้ ๒๑๕ ในเลม่นี้ 

๒ มหาบรุษุ ในทีน่ีห้มายถงึพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระตถาคต และพระมหาสาวกทัง้หลาย 

   (ม.อ.ุอ. ๓/๔๓๘/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะในกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูบา้งไหม 

  เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้บา้งไหม 

  เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะในโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายบา้งไหม 

  เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะหรอืปฏฆิะแหง่ใจในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางใจบา้งไหม’ 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด เราได ้

เทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ในทีนั่น้ 

เรามฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะหรอืปฏฆิะแหง่ใจในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ’ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมนัน้ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่บณิฑบาตโดยทางใด เรา 

ไดเ้ทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลับจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ใน 

ทีนั่น้ เราไมม่ฉัีนทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืปฏฆิะแหง่ใจในธรรมารมณ์ทีพ่งึรู ้

แจง้ทางใจ’ 

  สารบีตุร ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื 

อยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๐] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราละกามคณุ ๕ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังละกามคณุ ๕ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่ละกามคณุ ๕ 

  แตถ่า้ภกิษุนัน้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราละกามคณุ ๕ ไดแ้ลว้‘ ภกิษุนัน้ 

พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๑] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราละนวิรณ์ ๕ ได ้

แลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังละนวิรณ์ ๕ ไมไ่ด’้ ภกิษุ 

นัน้พงึพยายามเพือ่ละนวิรณ์ ๕ 

  แตถ่า้ภกิษุนัน้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราละนวิรณ์ ๕ ไดแ้ลว้’ ภกิษุนัน้พงึ 

ตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทย ์

นัน้แล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  [๔๔๒] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราก าหนดรู ้

อปุาทานขนัธ ์๕ ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังก าหนดรู ้

อปุาทานขนัธ ์๕ ไมไ่ด’้ ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานขนัธ ์๕ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราก าหนดรูอ้ปุาทานขนัธ ์๕ ไดแ้ลว้’ 

ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๓] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

  แตถ่า้ภกิษุนัน้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ไดแ้ลว้’ 

ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๔] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิสมัมัปปธาน ๔ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิสมัมัปปธาน ๔ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ไดแ้ลว้’ ภกิษุ 

นัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๕] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิอทิธบิาท ๔ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิอทิธบิาท ๔ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิอทิธบิาท ๔ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิอทิธบิาท ๔ ไดแ้ลว้’ ภกิษุนัน้ 

พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  [๔๔๖] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิอนิทรยี ์๕ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิอนิทรยี ์๕ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิอนิทรยี ์๕ ไดแ้ลว้’ ภกิษุนัน้ 

พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตปิราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๗] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิพละ ๕ ได ้

แลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิพละ ๕ ไมไ่ด’้ ภกิษุ 

นัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิพละ ๕ 

  แตถ่า้ภกิษุนัน้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิพละ ๕ ไดแ้ลว้’ ภกิษุนัน้ 

พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๘] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิโพชฌงค ์๗ 

ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิโพชฌงค ์๗ ไมไ่ด’้ 

ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิโพชฌงค ์๗ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิโพชฌงค ์๗ ไดแ้ลว้’ ภกิษุนัน้ 

พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๔๙] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ไมไ่ด’้ ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ลว้’ 

ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร 

  [๔๕๐] อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเจรญิสมถะและ 

วปัิสสนาไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังเจรญิสมถะและ 

วปัิสสนาไมไ่ด’้ ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่เจรญิสมถะและวปัิสสนา 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเจรญิสมถะและวปัิสสนาไดแ้ลว้’ 

ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๕๑] สารบีตุร อกีประการหนึง่ ภกิษุพงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราท า 

วชิชาและวมิตุตใิหแ้จง้ไดแ้ลว้หรอืหนอ’ ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรายังท า 

วชิชาและวมิตุตใิหแ้จง้ไมไ่ด’้ ภกิษุนัน้พงึพยายามเพือ่ท าวชิชาและวมิตุตใิหแ้จง้ 

  แตถ่า้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราท าวชิชาและวมิตุตใิหแ้จง้ไดแ้ลว้’ 

ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนื อยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล 

  [๔๕๒] สารบีตุร ก็ในอดตี สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไดท้ า 

บณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดก็ไดพ้จิารณาแลว้ ๆ 

อยา่งนี ้จงึท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์ในอนาคต สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่จักท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดก็ 

จักพจิารณาแลว้ ๆ อยา่งนี ้จงึท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์ในบัดนี ้สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดยอ่มพจิารณาแลว้ ๆ อยา่งนี ้จงึท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์เพราะฉะนัน้ 

เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราพจิารณาแลว้ ๆ จักท าบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ’์ 

  สารบีตุร เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิอนิทรยี ์

  [๔๕๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เวฬวุนั๑ กัชชงัคลานคิม ครัง้นัน้แล 

อตุตรมาณพ ศษิยข์องปาราสริยิพราหมณ์ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ทลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอตุตรมาณพ ศษิยข์องปาราสริยิพราหมณ์วา่ 

  “อตุตระ ปาราสริยิพราหมณ์แสดงการเจรญิอนิทรยีแ์กส่าวกหรอืไม”่ 

  อตุตรมาณพกราบทลูวา่ “แสดง ขอรับ” 

  “แสดงอยา่งไร” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ทา่นปาราสริยิพราหมณ์แสดงการเจรญิอนิทรยี ์

แกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘สาวกของเราอยา่ดรูปูทางตา อยา่ฟังเสยีงทางห’ู 

ดังนีเ้ป็นตน้ ขอรับ” 

  “อตุตระ เมือ่เป็นเชน่นัน้ สาวกผูเ้จรญิอนิทรยีแ์ลว้ตามค าของปาราสริยิพราหมณ์ 

ก็จักเป็นคนตาบอด เป็นคนหหูนวกแน่นอน เพราะคนตาบอดยอ่มไมเ่ห็นรปูทางตา 

คนหหูนวกยอ่มไมไ่ดย้นิเสยีงทางห”ู 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อตุตรมาณพศษิยข์องปาราสริยิพราหมณ์ 

ก็น่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเห็นวา่ อตุตรมาณพศษิยข์องปาราสริยิพราหมณ์ 

น่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ จงึรับสัง่เรยีกทา่นพระ 

อานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์ปาราสริยิพราหมณ์ยอ่มแสดงการเจรญิอนิทรยีแ์ก ่

สาวกทัง้หลายเป็นอยา่งหนึง่ แตก่ารเจรญิอนิทรยีอ์นัยอดเยีย่มในอรยิวนัิยเป็น 

อยา่งหนึง่”

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวฬุวนั ในทีน่ีห้มายถงึสวนรกุขชาตซิ ึง่เต็มไปดว้ยไมไ้ผ ่(ไมใ่ชพ่ระเวฬุวัน กรงุราชคฤห)์ (ม.อ.ุอ. 

   ๓/๔๕๓/๒๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลสมควรแลว้ 

ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาลสมควรแลว้ ทีพ่ระผูม้พีระภาคพงึแสดงการเจรญิ 

อนิทรยีอ์ันยอดเยีย่มในอรยิวนัิย ภกิษุทัง้หลายไดฟั้งจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จัก 

ทรงจ าไว”้ 

  “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๔๕๔] “การเจรญิอนิทรยีอ์นัยอดเยีย่มในอรยิวนิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ จงึเกดิความชอบใจ เกดิความ 

ไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจนี ้

แลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ เป็นของหยาบ อาศัยกันและกนั 

เกดิขึน้ ยังมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ ความชอบใจ ความไมช่อบใจ 

ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้จงึดับไป อเุบกขา 

ยอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนบรุุษมตีาดกีระพรบิตา แมฉั้นใด ความชอบใจ 

ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจ อันเกดิขึน้แลว้แกภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็วพลันทันท ีโดยไมย่ากอยา่งนี ้อเุบกขายอ่ม 

ด ารงมั่น 

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาอันยอดเยีย่ม 

ในอรยิวนัิย 

  [๔๕๕] อานนท ์อกีประการหนึง่ ภกิษุไดย้นิเสยีงทางหแูลว้จงึเกดิความ 

ชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ภกิษุนัน้ 

รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจ 

และความไมช่อบใจนีแ้ลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ เป็นของหยาบ 

อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ยงัมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ ความชอบใจ 

ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้จงึดับไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

อเุบกขายอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลังดดีนิว้มอืไดโ้ดยไมย่าก แมฉั้นใด 

ความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจอันเกดิขึน้แลว้แก ่

ภกิษุรปูใดรปูหนึง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็วพลันทันท ีโดยไมย่าก 

อยา่งนี ้

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหอูันยอดเยีย่ม 

ในอรยิวนัิย 

  [๔๕๖] อกีประการหนึง่ ภกิษุดมกลิน่ทางจมกูแลว้จงึเกดิความชอบใจ เกดิ 

ความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจทัง้ความไมช่อบใจ ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไม่ 

ชอบใจนีแ้ลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ เป็นของหยาบ อาศัยกัน 

และกันเกดิขึน้ ยังมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ ความชอบใจ ความไมช่อบใจ 

ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้จงึดับไป อเุบกขา 

ยอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนหยาดน ้ากลิง้ไปบนใบบัวทีเ่อยีงนดิหน่อย ยอ่มไมต่ดิอยู ่

แมฉั้นใด ความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจอันเกดิ 

ขึน้แลว้แกภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็วพลันทันท ีโดย 

ไมย่ากอยา่งนี ้อเุบกขายอ่มด ารงมั่น 

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูอันยอด 

เยีย่มในอรยิวนัิย 

  [๔๕๗] อกีประการหนึง่ ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้จงึเกดิความชอบใจ เกดิ 

ความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไม่ 

ชอบใจนีแ้ลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ เป็นของหยาบ อาศัยกัน 

และกันเกดิขึน้ ยังมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ ความชอบใจ ความไมช่อบใจ 

ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้จงึดับไป อเุบกขา 

ยอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลังตะลอ่มกอ้นเขฬะไวท้ีป่ลายลิน้ แลว้ถม่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

ไปโดยไมย่าก แมฉั้นใด ความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไม่ 

ชอบใจอันเกดิขึน้แลว้แกภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็ว 

พลันทันท ีโดยไมย่ากอยา่งนี ้อเุบกขายอ่มด ารงมั่น 

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้อันยอดเยีย่ม 

ในอรยิวนัิย 

  [๔๕๘] อกีประการหนึง่ ภกิษุถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้จงึเกดิความ 

ชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ภกิษุนัน้ 

รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจ 

และความไมช่อบใจนีแ้ลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ เป็นของหยาบ 

อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ยงัมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ ความชอบใจ 

ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้จงึดับไป 

อเุบกขายอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ แม ้

ฉันใด ความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจอันเกดิขึน้ 

แกภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็วพลันทันท ีโดยไมย่าก 

อยา่งนี ้อเุบกขายอ่มด ารงมั่น 

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย 

อันยอดเยีย่มในอรยิวนัิย 

  [๔๕๙] อานนท ์อกีประการหนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้จงึเกดิ 

ความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ 

ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เราเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิ 

ทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจนีแ้ลว้ ความชอบใจเป็นตน้นัน้ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

เป็นของหยาบ อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ยังมสี ิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื อเุบกขา’ 

ความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจนัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แก่ 

ภกิษุนัน้จงึดับไป อเุบกขายอ่มด ารงมั่น เปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลัง เอาหยดน ้า ๒ 

หยด หรอื ๓ หยดใสล่งในกะทะเหล็กทีร่อ้นจัดตลอดวนั น ้าทีห่ยดลงยังชา้ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

ทีแ่ทห้ยดน ้านัน้จะระเหยแหง้ไปเร็วพลันทันท ีแมฉั้นใด ความชอบใจ ความไมช่อบใจ 

ความชอบใจและความไมช่อบใจ อันเกดิขึน้แลว้แกภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ยอ่มดับไปอยา่งเร็วพลันทันท ีโดยไมย่ากอยา่งนี ้อเุบกขายอ่ม 

ด ารงมั่น 

  อานนท ์นีเ้ราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยีใ์นธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจอัน 

ยอดเยีย่มในอรยิวนัิย 

  อานนท ์การเจรญิอนิทรยีอ์ันยอดเยีย่มในอรยิวนัิย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๔๖๐] พระเสขะผูก้ าลงัปฏบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ จงึเกดิความชอบใจ เกดิความ 

ไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ เพราะความชอบใจ ความ 

ไมช่อบใจ ความชอบใจและความไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้นัน้ ภกิษุนัน้จงึอดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจ 

  ฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ จงึเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และ 

เกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ เพราะความชอบใจ ความไมช่อบใจ ความ 

ชอบใจและความไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้แลว้นัน้ ภกิษุนัน้จงึอดึอดั เบือ่หน่าย รังเกยีจ 

  อานนท ์พระเสขะผูก้ าลังปฏบิัต ิเป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๔๖๑] พระอรยิะผูเ้จรญิอนิทรยีแ์ลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ จงึเกดิความชอบใจ เกดิความ 

ไมช่อบใจ และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ถา้เธอหวงัวา่ ‘เราพงึม ี

ความหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูอยู‘่๑ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลู 

นัน้วา่เป็นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูอยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายความว่า หมายรูด้ว้ยการแผเ่มตตา หรอืเทยีบเคยีงโดยความเป็นธาต ุ(ม.อ.ุอ. ๓/๔๖๑/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลูอยู’่ ก็ม ี

ความหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลูอยู่๑ 

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูและในสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ที ่

ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูและสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูอยู ่

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูและในสิง่ทีป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ที ่

ปฏกิลูอยู’่ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูและในสิง่ทีป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลู 

อยู ่

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทีป่ฏกิลูและสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูทัง้สองนัน้ แลว้มอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทีป่ฏกิลูและในสิง่ที ่

ไมป่ฏกิลูนัน้อยู่๒ 

  [๔๖๒] อกีประการหนึง่ ภกิษุฟังเสยีงทางหแูลว้ ... 

  ภกิษุดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... 

  ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้ ... 

  ภกิษุถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ... 

  ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ จงึเกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ 

และเกดิทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ถา้เธอยังหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรู ้

ในสิง่ทีป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ที ่

ไมป่ฏกิลูอยู ่

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลูอยู’่ ก็ม ี

ความหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลูอยู ่

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูและในสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ที ่

ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีป่ฏกิลูและสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีไ่ม ่

ปฏกิลูอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายความว่า หมายรูด้ว้ยการแผอ่สภุะ หรอืเทยีบเคยีงโดยอนจิจลักษณะ (ม.อ.ุอ. ๓/๔๖๑/๒๕๗) 

๒ ดเูทยีบ ข.ุป.(แปล) ๓๑/๑๗/๕๗๐-๕๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์[๕. สฬายตนวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูและในสิง่ทีป่ฏกิลูวา่เป็นสิง่ 

ทีป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูและในสิง่ทีป่ฏกิลูนัน้วา่เป็นสิง่ทีป่ฏกิลู 

อยู ่

  ถา้หวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทีป่ฏกิลูและสิง่ทีไ่มป่ฏกิลูทัง้สองนัน้ แลว้มอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทีป่ฏกิลูและในสิง่ที ่

ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  อานนท ์พระอรยิะผูเ้จรญิอนิทรยีแ์ลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  [๔๖๓] อานนท ์เราแสดงการเจรญิอนิทรยีอ์ันยอดเยีย่มในอรยิวนัิยไวแ้ลว้ 

แสดงพระเสขะผูก้ าลังปฏบิัตไิวแ้ลว้ แสดงพระอรยิะผูเ้จรญิอนิทรยีไ์วแ้ลว้ ดว้ย 

ประการอยา่งนี ้กจิทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์อาศัยความ 

อนุเคราะหแ์ลว้พงึท าแกส่าวกทัง้หลายได ้เราก็ไดท้ าแกเ่ธอทัง้หลายแลว้ 

  อานนท ์น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพ่งฌาน อยา่ไดป้ระมาท 

อยา่ไดเ้ป็นผูเ้ดอืดรอ้นในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อนิทรยิภาวนาสตูรที ่๑๐ จบ 

สฬายตนวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อนาถปิณฑโิกวาทสตูร   ๒. ฉันโนวาทสตูร 

    ๓. ปณุโณวาทสตูร    ๔. นันทโกวาทสตูร 

    ๕. จฬูราหโุลวาทสตูร   ๖. ฉฉักกสตูร 

    ๗. สฬายตนวภิังคสตูร   ๘. นครวนิเทยยสตูร 

    ๙. ปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร   ๑๐. อนิทรยิภาวนาสตูร 

อปุรปิณัณาสก ์จบ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๔ สตุตันตปิฎกที ่๐๖ มัชฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๔ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 14  

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 
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