
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๒ สตุตันตปิฎกที ่๐๔ มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

มชัฌมินกิาย มลูปณัณาสก ์

____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. มลูปรยิายวรรค 

หมวดวา่ดว้ยมลูเหตแุหง่ธรรม 

๑. มลูปรยิายสูตร 

วา่ดว้ยมลูเหตแุหง่ธรรม 

  [๑] ขา้พเจา้๑ ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โคนไมรั้งใหญใ่นสภุควนั เขตเมอืง 

อกุกัฏฐา ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ "ภกิษุ 

ทัง้หลาย" ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

  "ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมลูเหตแุหง่ธรรมทัง้ปวง๒แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย  

จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว" 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึพระอานนท ์

๒ ค าว่า มลูเหตแุหง่ธรรมท ัง้ปวง แปลจากค าวา่ สพฺพธมฺมมลูปรยิาย มอีธบิายเฉพาะค าดังนี ้ค าวา่ มลู 

   ในทีน่ีห้มายถงึเหตทุีไ่มท่ั่วไป ค าวา่ เหต ุ(ปรยิาย) หมายถงึเทศนา เหตุ และวาระ แตใ่นทีน่ีห้มายถงึเหต ุ

   หรอืเทศนา ค าวา่ ธรรมท ัง้ปวง หมายถงึปรยัิต ิอรยิสัจ สมาธ ิปัญญา ปกต ิสภาวะ สญุญตา ปุญญะ 

   อาบัต ิและเญยยะเป็นตน้ แตใ่นทีน่ีห้มายถงึสภาวะ ดังนัน้ค าวา่ มลูเหตแุหง่ธรรมทัง้ปวง จงึหมายถงึ 

   เทศนาวา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิสภาวะทัง้ปวง (ม.ม.ูอ. ๑/๑/๑๘-๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๑ วา่ดว้ยปถุชุน 

  [๒] “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุน๑ในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดบั ไมไ่ดพ้บพระอรยิะ๒ 

ทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไมไ่ดพ้บสตับรุษุ๓ทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าใน 

ธรรมของสตับรุษุ หมายรูป้ฐวี๔(ดนิ)โดยความเป็นปฐว ีครัน้หมายรูป้ฐวโีดย 

ความเป็นปฐวี๕แลว้ ก าหนดหมายซึง่ปฐวี๖ ก าหนดหมายในปฐว ีก าหนดหมาย 

นอกปฐวี๗ ก าหนดหมายปฐววีา่เป็นของเรา ยนิดปีฐวี๘ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นีเ้พราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา 

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

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

๒ พระอรยิะ หมายถงึพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และพระพทุธสาวก ทีช่ ือ่วา่พระอรยิะ เพราะเป็นผู ้ 

   ไกลจากกเิลส ไมด่ าเนนิไปในทางเสือ่ม ด าเนนิไปแตใ่นทางเจรญิ เป็นผูท้ีช่าวโลกและเทวโลกควรด าเนนิตาม 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๒) 

๓ สตับรุษุ โดยทั่วไป หมายถงึคนกตัญญกูตเวท ีเป็นนักปราชญ ์เป็นกัลยาณมติร เป็นผูม้คีวามภักดมีั่นคง 

   กระท าการชว่ยเหลอืผูต้กทกุขไ์ดย้าก ดว้ยความเต็มใจ แตใ่นทีน่ี ้หมายถงึพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ 

   และพระพทุธสาวก (ข.ุชา. (แปล) ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘, ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๒) 

๔ ปฐว ีม ี๔ ชนดิ คอื (๑) ลกัขณปฐว ีเป็นสิง่ทีแ่ข็งกระดา้ง หยาบเฉพาะตนในตัวมันเอง (๒) สสมัภารปฐว ี

   เป็นสว่นแหง่อวัยวะมผีมเป็นตน้ และวัตถภุายนอกมโีลหะเป็นตน้ พรอ้มทัง้คณุสมบัตมิสีเีป็นตน้ 

   (๓) อารมัมณปฐว ีเป็นปฐวธีาตทุีน่ ามาก าหนดเป็นอารมณ์ของปฐวกีสณิ นมิติตปฐว ีก็เรยีก 

   (๔) สมัมตปิฐว ีเป็นปฐวธีาตทุีป่ฐวเีทวดามาเกดิในเทวโลกดว้ยอ านาจปฐวกีสณิและฌาน ในทีน่ี ้ปฐว ี 

   หมายถงึทัง้ ๔ ชนดิ (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๗) 

๕ หมายรูป้ฐวโีดยความเป็นปฐว ีในทีน่ีห้มายถงึหมายรูแ้ผน่ดนินัน้ดว้ยสัญญาทีว่ปิรติ คอืก าหนดใหต้่าง 

   ออกไปจากความเป็นจรงิโดยประการตา่ง ๆ ดว้ยกเิลสเป็นเหตเุนิน่ชา้ คอื ตัณหา มานะ และทฏิฐ ิทีม่กี าลัง 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๘) 

๖ ก าหนดหมายซึง่ปฐว ีหมายถงึก าหนดหมายดว้ยตัณหา มานะ และทฏิฐวิา่ 'เราเป็นดนิ ดนิเป็นของเรา, 

   คนอืน่เป็นดนิ ดนิเป็นของคนอืน่ หรอือกีนัยหนึง่ หมายถงึก าหนดหมายดว้ยอ านาจตัณหา ใหเ้กดิฉันทราคะ 

   ตดิใจในผมเป็นตน้จนถงึตัง้ความปรารถนาว่า 'ดว้ยศลีหรอืพรหมจรรยน์ี ้ขอใหเ้รามผีมนุ่มด าสนทิด,ี 

   ก าหนดหมายดว้ยอ านาจมานะว่า 'เราดกีว่า เราเสมอกัน หรอืเราดอ้ยกวา่' และก าหนดหมายดว้ยอ านาจ 

   ทฏิฐ ิคอื ยดึมั่นวา่ผมเป็นชวีะ โดยนัยว่า 'ชวีะก็อันนัน้ สรรีะก็อันนัน้' (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๒๘-๓๐) 

๗ ก าหนดหมายในปฐว ีหมายถงึก าหนดหมายดว้ยอ านาจทฏิฐวิา่ "มเีราอยูใ่นดนิ หรอืเรามปีลโิพธใินดนิ 

   มผีูอ้ ืน่อยูใ่นดนิ หรอืผูอ้ ืน่มปีลโิพธในดนิ" ตามนัยทีว่า่ 'พจิารณาเห็นอัตตาในรปูเป็นตน้ (ดู ข.ุป. 

   ๓๑/๓๑๖/๒๑๐) ก าหนดหมายนอกปฐว ีหมายถงึก าหนดหมายดว้ยอ านาจทฏิฐวิา่ ตนหรอืคนอืน่พรอ้ม 

   ทัง้สรรพสิง่ลว้นแตเ่กดิจากดนิแตม่ใิชด่นิตามลัทธพิรหมัณฑวาท (ลัทธทิีเ่ชือ่วา่โลกเกดิจากพรหม) ลัทธ ิ

   อณุกวาท (ลัทธทิีเ่ชือ่วา่โลกประกอบดว้ยอณู) หรอืลัทธอิสิสรวาท (ลัทธทิีเ่ชือ่วา่พระอศิวรเป็นผูส้รา้งโลก) 

   แลว้เกดิตัณหา มานะในตน และบคุคลอืน่ตลอดถงึสรรพสิง่นัน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๓๐,ม.ม.ูฏกีา ๑/๒/๙๒-๙๓) 

๘ ยนิดปีฐว ีหมายถงึเพลดิเพลนิยนิดตีดิใจปฐวดีว้ยอ านาจตัณหาและทฏิฐ ิความยนิดปีฐวน่ัีนเอง ชือ่วา่ยนิด ี

   ทกุข ์สมจรงิดังทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้่า 'ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ 'ผูใ้ดยนิดปีฐวธีาต ุผูนั้น้ยนิดทีุกข ์

   ผูใ้ดยนิดทีกุข ์ผูนั้น้ไมพ่น้ไปจากทกุข'์ (ม.ม.ูอ. ๑/๒/๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู ้๑’ 

  หมายรูอ้าโป(น ้า)โดยความเป็นอาโป ครัน้หมายรูอ้าโปโดยความเป็นอาโปแลว้  

ก าหนดหมายซึง่อาโป ก าหนดหมายในอาโป ก าหนดหมายนอกอาโป ก าหนด 

หมายอาโปวา่เป็นของเรา ยนิดอีาโป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูเ้ตโช(ไฟ)โดยความเป็นเตโช ครัน้หมายรูเ้ตโชโดยความเป็นเตโชแลว้  

ก าหนดหมายซึง่เตโช ก าหนดหมายในเตโช ก าหนดหมายนอกเตโช ก าหนด 

หมายเตโชวา่เป็นของเรา ยนิดเีตโช 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูว้าโย(ลม)โดยความเป็นวาโย ครัน้หมายรูว้าโยโดยความเป็นวาโยแลว้  

ก าหนดหมายซึง่วาโย ก าหนดหมายในวาโย ก าหนดหมายนอกวาโย ก าหนด 

หมายวาโยวา่เป็นของเรา ยนิดวีาโย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมไ่ดก้ าหนดรู ้หมายถงึไมไ่ดก้ าหนดรูด้ว้ยปรญิญา ๓ ประการ คอื (๑) ญาตปรญิญา ไดแ้ก ่รูว้า่ ‘นี้เป็น 

   ปฐวธีาตภุายใน นีเ้ป็นปฐวธีาตภุายนอก นีเ้ป็นลักษณะ กจิ เหตเุกดิ และทีเ่กดิแหง่ปฐวธีาตุ’ หรอืไดแ้ก ่

   ก าหนดนามและรปู (๒) ตรีณปรญิญา ไดแ้ก ่พจิารณาเห็นว่า ‘ปฐวธีาตมุอีาการ ๔๐ คอื อาการไมเ่ทีย่ง 

   เป็นทกุข ์เป็นโรค’ เป็นตน้ หรอืไดแ้ก ่พจิารณากลาปะ (ความเป็นกลุม่กอ้น)เป็นตน้ พจิารณาอนุโลมญาณ 

   เป็นทีส่ดุ (๓) ปหานปรญิญา ไดแ้ก ่เมือ่พจิารณาเห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึละฉันทราคะ (ความก าหนัดดว้ย 

   อ านาจความพอใจ) ในปฐวธีาตุดว้ยอรหัตตผล หรอืไดแ้ก ่ญาณในอรยิมรรค 

     เพราะปรญิญา ๓ ประการนีไ้ม่มแีกป่ถุชุน เขาจงึก าหนดหมายและยนิดปีฐวธีาต ุอาโปธาตุ เตโชธาต ุ

   และวาโยธาต ุ(ม.ม.ูอ. ๑/๒/๓๑-๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  [๓] หมายรูภ้ตู๑โดยความเป็นภตู ครัน้หมายรูภ้ตูโดยความเป็นภตูแลว้ 

ก าหนดหมายซึง่ภตู ก าหนดหมายในภตู ก าหนดหมายนอกภตู ก าหนดหมายภตู 

วา่เป็นของเรา ยนิดภีตู 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูเ้ทวดาโดยความเป็นเทวดา ครัน้หมายรูเ้ทวดาโดยความเป็นเทวดาแลว้  

ก าหนดหมายซึง่เทวดา ก าหนดหมายในเทวดา ก าหนดหมายนอกเทวดา ก าหนด 

หมายเทวดาวา่เป็นของเรา ยนิดเีทวดา 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูป้ชาบดี๒ โดยความเป็นปชาบด ีครัน้หมายรูป้ชาบดโีดยความเป็น 

ปชาบดแีลว้ ก าหนดหมายซึง่ปชาบด ีก าหนดหมายในปชาบด ีก าหนดหมายนอก 

ปชาบด ีก าหนดหมายปชาบดวีา่เป็นของเรา ยนิดปีชาบด ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูพ้รหมโดยความเป็นพรหม ครัน้หมายรูพ้รหมโดยความเป็นพรหมแลว้ 

ก าหนดหมายซึง่พรหม ก าหนดหมายในพรหม ก าหนดหมายนอกพรหม ก าหนด 

หมายพรหมวา่เป็นของเรา ยนิดพีรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภตู หมายถงึขันธ ์๕ อมนุษย ์ธาต ุสิง่ทีม่อียู ่พระขณีาสพ สัตว ์และตน้ไมเ้ป็นตน้ แตใ่นทีน่ีห้มายถงึสัตว ์

   ทัง้หลายผูอ้ยูต่ ่ากว่าชัน้จาตมุหาราช (ม.ม.ูอ. ๑/๓/๓๔)๔) 

๒ ปชาบด ีหมายถงึผูย้ ิง่ใหญก่ว่าปชาคอืหมูส่ัตว ์ไดแ้ก ่มารชือ่วา่ ปชาบด ีเพราะปกครองเทวโลกชัน้ปรนมิ- 

   มติวสวัตด ี(ม.ม.ูอ. ๑/๓/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  หมายรูอ้าภัสสรพรหมโดยความเป็นอาภัสสรพรหม ครัน้หมายรูอ้าภัสสร- 

พรหมโดยความเป็นอาภัสสรพรหมแลว้ ก าหนดหมายซึง่อาภัสสรพรหม ก าหนด 

หมายในอาภัสสรพรหม ก าหนดหมายนอกอาภัสสรพรหม ก าหนดหมายอาภัสสร- 

พรหมวา่เป็นของเรา ยนิดอีาภัสสรพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูส้ภุกณิหพรหมโดยความเป็นสภุกณิหพรหม ครัน้หมายรูส้ภุกณิห- 

พรหมโดยความเป็นสภุกณิหพรหมแลว้ ก าหนดหมายซึง่สภุกณิหพรหม ก าหนด 

หมายในสภุกณิหพรหม ก าหนดหมายนอกสภุกณิหพรหม ก าหนดหมายสภุกณิห- 

พรหมวา่เป็นของเรา ยนิดสีภุกณิหพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูเ้วหัปผลพรหมโดยความเป็นเวหัปผลพรหม ครัน้หมายรูเ้วหัปผล- 

พรหมโดยความเป็นเวหัปผลพรหมแลว้ ก าหนดหมายซึง่เวหัปผลพรหม ก าหนด 

หมายในเวหัปผลพรหม ก าหนดหมายนอกเวหัปผลพรหม ก าหนดหมายเวหัปผล- 

พรหมวา่เป็นของเรา ยนิดเีวหัปผลพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูอ้ภภิสูตัว์๑ โดยความเป็นอภภิสูตัว ์ครัน้หมายรูอ้ภภิสูตัวโ์ดยความ 

เป็นอภภิสูตัวแ์ลว้ ก าหนดหมายซึง่อภภิสูตัว ์ก าหนดหมายในอภภิสูตัว ์ก าหนด 

หมายนอกอภภิสูตัว ์ก าหนดหมายอภภิสูตัวว์า่เป็นของเรา ยนิดอีภภิสูตัว ์

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภภิสูตัว ์กับ อสญัญสีตัว ์เป็นไวพจนข์องกันและกัน หมายถงึสัตวผ์ูไ้มม่สีัญญา สถติอยูใ่นชัน้เดยีวกับ 

   เวหัปผลพรหม บังเกดิดว้ยอริยิาบถใดก็สถติอยูด่ว้ยอริยิาบถนัน้ตราบสิน้อายขุัย (ม.ม.ูอ. ๑/๓/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  [๔] หมายรูอ้ากาสานัญจายตนพรหมโดยความเป็นอากาสานัญจายตน- 

พรหม ครัน้หมายรูอ้ากาสานัญจายตนพรหมโดยความเป็นอากาสานัญจายตน- 

พรหมแลว้ ก าหนดหมายซึง่อากาสานัญจายตนพรหม ก าหนดหมายใน 

อากาสานัญจายตนพรหม ก าหนดหมายนอกอากาสานัญจายตนพรหม ก าหนด 

หมายอากาสานัญจายตนพรหมวา่เป็นของเรา ยนิดอีากาสานัญจายตนพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ 'เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู'้ 

  หมายรูว้ญิญาณัญจายตนพรหมโดยความเป็นวญิญาณัญจายตนพรหม ครัน้ 

หมายรูว้ญิญาณัญจายตนพรหมโดยความเป็นวญิญาณัญจายตนพรหมแลว้ 

ก าหนดหมายซึง่วญิญาณัญจายตนพรหม ก าหนดหมายในวญิญาณัญจายตนพรหม 

ก าหนดหมายนอกวญิญาณัญจายตนพรหม ก าหนดหมายวญิญาณัญจายตนพรหม 

วา่เป็นของเรา ยนิดวีญิญาณัญจายตนพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ 'เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู'้ 

  หมายรูอ้ากญิจัญญายตนพรหมโดยความเป็นอากญิจัญญายตนพรหม ครัน้ 

หมายรูอ้ากญิจัญญายตนพรหมโดยความเป็นอากญิจัญญายตนพรหมแลว้ ก าหนด 

หมายซึง่อากญิจัญญายตนพรหม ก าหนดหมายในอากญิจัญญายตนพรหม 

ก าหนดหมายนอกอากญิจัญญายตนพรหม ก าหนดหมายอากญิจัญญายตนพรหม 

วา่เป็นของเรา ยนิดอีากญิจัญญายตนพรหม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ 'เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู'้ 

  หมายรูเ้นวสญัญานาสญัญายตนพรหมโดยความเป็นเนวสญัญานาสญัญายตน- 

พรหม ครัน้หมายรูเ้นวสญัญานาสญัญายตนพรหมโดยความเป็นเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนพรหมแลว้ ก าหนดหมายซึง่เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ก าหนด 

หมายในเนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ก าหนดหมายนอกเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนพรหม ก าหนดหมายเนวสญัญานาสัญญายตนพรหมวา่เป็นของเรา 

ยนิดเีนวสญัญานาสญัญายตนพรหม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  [๕] หมายรูร้ปูทีต่นเห็น๑โดยความเป็นรปูทีต่นเห็น ครัน้หมายรูร้ปูทีต่นเห็น๑ 

โดยความเป็นรปูทีต่นเห็นแลว้ ก าหนดหมายซึง่รปูทีต่นเห็น ก าหนดหมายในรปู 

ทีต่นเห็น ก าหนดหมายนอกรปูทีต่นเห็น ก าหนดหมายรปูทีต่นเห็นวา่เป็นของเรา 

ยนิดรีปูทีต่นเห็น 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูเ้สยีงทีต่นไดย้นิ๒โดยความเป็นเสยีงทีต่นไดย้นิ ครัน้หมายรูเ้สยีงทีต่น  

ไดย้นิโดยความเป็นเสยีงทีต่นไดย้นิแลว้ ก าหนดหมายซึง่เสยีงทีต่นไดย้นิ ก าหนด 

หมายในเสยีงทีต่นไดย้นิ ก าหนดหมายนอกเสยีงทีต่นไดย้นิ ก าหนดหมายเสยีงที ่

ตนไดย้นิวา่เป็นของเรา ยนิดเีสยีงทีต่นไดย้นิ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูอ้ารมณ์ทีต่นทราบ๓โดยความเป็นอารมณ์ทีต่นทราบ ครัน้หมายรู ้

อารมณ์ทีต่นทราบโดยความเป็นอารมณ์ทีต่นทราบแลว้ ก าหนดหมายซึง่อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ก าหนดหมายในอารมณ์ทีต่นทราบ ก าหนดหมายนอกอารมณ์ทีต่น 

ทราบ ก าหนดหมายอารมณ์ทีต่นทราบวา่เป็นของเรา ยนิดอีารมณ์ทีต่นทราบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รปูทีต่นเห็น หมายถงึสิง่ทีต่นเห็นทางมังสจักข ุหรอืทพิพจักข ุค านีเ้ป็นชือ่แหง่รปูายตนะ (ม.ม.ูอ. ๑/๕/๔๐) 

๒ เสยีงทีต่นไดย้นิ หมายถงึสิง่ทีต่นฟังทางมังสโสตะ หรอืทพิพโสตะ ค านีเ้ป็นชือ่แหง่สัททายตนะ 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๕/๔๑) 

๓ อารมณท์ีต่นทราบ หมายถงึอารมณ์ทีต่นทราบแลว้ และรูแ้ลว้จงึรับเอา คอื เขา้ไปกระทบรับเอา มคี า 

   อธบิายวา่ ทีต่นรูแ้จง้แลว้เพราะการกระทบกันและกันระหวา่งอนิทรยีก์ับอารมณ์ทัง้หลาย ค านีเ้ป็นชือ่แหง่ 

   คันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะ (ม.ม.ูอ. ๑/๕/๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูอ้ารมณ์ทีต่นรูแ้จง้๑โดยความเป็นอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ครัน้หมายรู ้

อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้โดยความเป็นอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้แลว้ ก าหนดหมายซึง่อารมณ์ที ่

ตนรูแ้จง้ ก าหนดหมายในอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ก าหนดหมายนอกอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ 

ก าหนดหมายอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้วา่เป็นของเรา ยนิดอีารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  [๖] หมายรูค้วามทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกันโดยความเป็นอัน 

เดยีวกัน ครัน้หมายรูค้วามทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกันโดยความเป็นอัน 

เดยีวกันแลว้ ก าหนดหมายซึง่ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

ก าหนดหมายในความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน ก าหนดหมายนอก 

ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน ก าหนดหมายความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัต ิ

เป็นอันเดยีวกันวา่เป็นของเรา ยนิดคีวามทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูค้วามทีก่ามจติตา่งกันโดยความเป็นของตา่งกัน ครัน้หมายรูค้วามที ่

กามจติตา่งกันโดยความเป็นของตา่งกันแลว้ ก าหนดหมายซึง่ความทีก่ามจติตา่งกัน 

ก าหนดหมายในความทีก่ามจติตา่งกัน ก าหนดหมายนอกความทีก่ามจติตา่งกัน 

ก าหนดหมายความทีก่ามจติตา่งกันวา่เป็นของเรา ยนิดคีวามทีก่ามจติตา่งกนั 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อารมณท์ีต่นรูแ้จง้ หมายถงึอารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ทางใจ ค านีเ้ป็นชือ่แหง่อายตนะทีเ่หลอื อกีอยา่งหนึง่ 

   เป็นชือ่แหง่ธรรมารมณ์ แตใ่นทีน่ีไ้ดเ้ฉพาะอารมณ์ทีนั่บเนือ่งในกายของตน (ม.ม.ูอ. ๑/๕/๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูส้กักายะ๑ทัง้ปวงโดยความเป็นสกักายะทัง้ปวง ครัน้หมายรูส้กักายะ 

ทัง้ปวงโดยความเป็นสกักายะทัง้ปวงแลว้ ก าหนดหมายซึง่สกักายะทัง้ปวง ก าหนด 

หมายในสกักายะทัง้ปวง ก าหนดหมายนอกสกักายะทัง้ปวง ก าหนดหมายสกักายะ 

ทัง้ปวงวา่เป็นของเรา ยนิดสีกักายะทัง้ปวง 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

  หมายรูน้พิพาน๒โดยความเป็นนพิพาน ครัน้หมายรูน้พิพานโดยความเป็น 

นพิพานแลว้ ก าหนดหมายซึง่นพิพาน ก าหนดหมายในนพิพาน ก าหนดหมาย 

นอกนพิพาน ก าหนดหมายนพิพานวา่เป็นของเรา ยนิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้ าหนดรู’้ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๑ วา่ดว้ยปถุชุน จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายะ หมายถงึอปุาทานขันธ ์๕ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๖, 

   ข.ุม.อ. ๑๓/๑๖๓) 

๒ นพิพาน ในทีน่ีห้มายถงึนพิพานทีป่ถุชุนเขา้ใจผดิ ดว้ยอ านาจตัณหา มานะ และทฏิฐ ิคอื เขา้ใจวา่ 

   ‘อัตตาทีพ่ร่ังพรอ้ม เพยีบพรอ้ม บ าเรอดว้ยกามคณุ ๕ เป็นนพิพานในปัจจุบัน, นพิพานเป็นอัตตา 

   อัตตาเป็นอยา่งอืน่จากนพิพาน ความสขุเป็นนพิพาน หรอืนพิพานเป็นของเรา’ (ม.ม.ูอ. ๑/๖/๔๒, ม.ูม.ู 

   ฏกีา ๑/๖/๑๑๓) 

 

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



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๒ วา่ดว้ยเสขบคุคล 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใดยังเป็นเสขบคุคล๑ ไมไ่ดบ้รรลอุรหัตตผล 

ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู ่แมภ้กิษุนัน้ก็รูย้ ิง่ปฐว ี

โดยความเป็นปฐวี๒ ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ อยา่ก าหนดหมายซึง่ปฐว ี

อยา่ก าหนดหมายในปฐว ีอยา่ก าหนดหมายนอกปฐว ีอยา่ก าหนดหมายปฐววีา่ 

เป็นของเรา อยา่ยนิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาควรก าหนดรู’้ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... 

พรหม ... อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน ... 

ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ อยา่ก าหนดหมายซึง่นพิพาน อยา่ 

ก าหนดหมายในนพิพาน อยา่ก าหนดหมายนอกนพิพาน อยา่ก าหนดหมาย 

นพิพานวา่เป็น ของเรา อยา่ยนิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาควรก าหนดรู’้ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๒ วา่ดว้ยเสขบคุคล จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เสขบคุคล หมายถงึบคุคลผูท้ียั่งตอ้งศกึษา ๓ จ าพวก ไดแ้ก ่พระโสดาบัน พระสกทาคาม ีและ 

   พระอนาคามผีูยั้งตอ้งฝึกอบรมในไตรสกิขา คอื (๑) อธสิลีสกิขา ฝึกอบรมในเรือ่งศลี (๒) อธจิติตสกิขา 

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

   ๒๐/๘๖/๓๑๒) 

๒ รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ีหมายถงึรูด้ว้ยสัญญาทีแ่ตกตา่งจากปถุชุน หรอืรูด้ว้ยญาณอันพเิศษยิง่ กลา่ว 

   คอืญาตปรญิญา ตรีณปรญิญา และปหานปรญิญา มคี าอธบิายวา่ เมือ่ปลอ่ยวางความเป็นปฐวอียา่งนี้ 

   ยอ่มรูย้ ิง่ปฐวนัีน้ว่า ‘ไมเ่ทีย่ง’ บา้ง วา่ ‘เป็นทกุข’์ บา้ง ว่า ‘เป็นอนัตตา’ บา้ง (ม.ม.ูอ. ๑/๗/๔๕-๔๖, 

   ม.ม.ูฏกีา ๑/๗/๑๑๗) 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๓ วา่ดว้ยพระขณีาสพ 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชน์๒แลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ แมภ้กิษุนัน้ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ี

ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ีไมก่ าหนดหมายในปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็นของเรา ไมย่นิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาก าหนดรูแ้ลว้’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม ... 

อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน ... 

ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาก าหนดรูแ้ลว้’ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๓ วา่ดว้ยพระขณีาสพ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึอยูจ่บธรรมเป็นเครือ่งอยูร่ว่มกับครบูา้ง ธรรมเป็นเครือ่งอยูร่ว่มคอื 

   อรยิมรรคบา้ง ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ ๑๐ ประการบา้ง (ม.ม.ูอ. ๑/๘/๔๗) 

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

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

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

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๔ วา่ดว้ยพระขณีาสพ 

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ แมภ้กิษุนัน้ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ี

ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ีไมก่ าหนดหมายในปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็นของเรา ไมย่นิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากราคะ เนือ่งจากราคะสิน้ไป’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม ... 

อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม ... 

เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ที ่

ตนทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน ... 

ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากราคะ เนือ่งจากราคะสิน้ไป’ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๔ วา่ดว้ยพระขณีาสพ จบ 

 

 

 

 

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๕ วา่ดว้ยพระขณีาสพ 

  [๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ แมภ้กิษุนัน้ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ี

ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ีไมก่ าหนดหมายในปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็นของเรา ไมย่นิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากโทสะ เนือ่งจากโทสะสิน้ไป’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม 

... อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

... ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากโทสะ เนือ่งจากโทสะสิน้ไป’ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๕ วา่ดว้ยพระขณีาสพ จบ 

 

 

 

 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๖ วา่ดว้ยพระขณีาสพ 

[๑๑] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ แมภ้กิษุนัน้ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ี

ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ีไมก่ าหนดหมายในปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็นของเรา ไมย่นิดปีฐว ี 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากโมหะ เนือ่งจากโมหะสิน้ไป’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม 

... อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

... ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะเขาปราศจากโมหะ เนือ่งจากโมหะสิน้ไป’ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๖ วา่ดว้ยพระขณีาสพ จบ 

 

 

 

 

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๗ วา่ดว้ยพระตถาคต๑ 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย แมต้ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดย 

ความเป็นปฐว ีครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายในปฐว ีไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะตถาคตก าหนดรูป้ฐวนัีน้แลว้’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม 

... อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

... ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เรากลา่ววา่ ‘เพราะตถาคตก าหนดรูน้พิพานนัน้แลว้’ 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๗ วา่ดว้ยพระตถาคต จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑. มลูปรยิายสตูร 

 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๘ วา่ดว้ยพระตถาคต 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย แมต้ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็รูย้ ิง่ปฐวโีดย 

ความเป็นปฐว ีครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่ปฐว ี

ไมก่ าหนดหมายในปฐว ีไมก่ าหนดหมายนอกปฐว ีไมก่ าหนดหมายปฐววีา่เป็นของ 

เรา ไมย่นิดปีฐว ี

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะรูว้า่ ‘ความเพลดิเพลนิเป็นมลูเหตแุหง่ทกุข ์เพราะมภีพ ชาตจิงึม ีสตัว ์

ผูเ้กดิแลว้ตอ้งแก ่ตอ้งตาย’ เพราะเหตนัุน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘ตถาคตตรัสรูอ้นุตตร- 

สมัมาสมัโพธญิาณ เพราะสิน้ตัณหา คลายตัณหา ดับตัณหา สละตัณหา สลัดทิง้ 

ตัณหาโดยประการทัง้ปวง’ 

  ฯลฯ รูย้ ิง่อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี... พรหม 

... อาภัสสรพรหม ... สภุกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อภภิสูตัว ์... 

อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม 

... เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม ... รปูทีต่นเห็น ... เสยีงทีต่นไดย้นิ ... อารมณ์ 

ทีต่นทราบ ... อารมณ์ทีต่นรูแ้จง้ ... ความทีจ่ติทีเ่ป็นฌานสมาบัตเิป็นอันเดยีวกัน 

... ความทีก่ามจติตา่งกัน ... สกักายะทัง้ปวง ... รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพาน 

ครัน้รูย้ ิง่นพิพานโดยความเป็นนพิพานแลว้ ไมก่ าหนดหมายซึง่นพิพาน ไมก่ าหนด 

หมายในนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนอกนพิพาน ไมก่ าหนดหมายนพิพานวา่เป็น 

ของเรา ไมย่นิดนีพิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะรูว้า่ ‘ความเพลดิเพลนิเป็นมลูเหตแุหง่ทกุข ์เพราะมภีพ ชาตจิงึม ี

สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ตอ้งแก ่ตอ้งตาย’ เพราะเหตนัุน้ เราจงึกลา่ววา่ ‘ตถาคตตรัสรู ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ เพราะสิน้ตัณหา คลายตัณหา ดับตัณหา สละตณัหา 

สลัดทิง้ตัณหาโดยประการทัง้ปวง” 

ก าหนดภมูติามนยัที ่๘ วา่ดว้ยพระตถาคต จบ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มไิดม้ใีจยนิดชีืน่ชม๑พระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มลูปรยิายสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สพัพาสวสตูร 

วา่ดว้ยอบุายก าจดัอาสวะท ัง้ปวง 

  [๑๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงเหตแุหง่การปิดกัน้อาสวะ๒ทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัส 

แลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มไิดม้ใีจยนิดชีืน่ชม หมายถงึภกิษุเหลา่นัน้ไมรู่ค้อืไมเ่ขา้ใจเนือ้ความของพระสตูรนี้ เหตยัุงมมีานะทฏิฐ ิ

   มาก เพราะมัวเมาในปรยัิต ิและเพราะพระภาษิตนัน้ลกึซึง้ดว้ยนัยที ่๑ คอื ปถุชุน จนถงึนัยที ่๘ คอื 

   พระตถาคต ทา่นเหลา่นัน้จงึไมรู่แ้จง้อรรถแหง่พระพทุธพจน ์จงึมไิดม้ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิตนัน้ ภายหลัง 

   ไดส้ดับโคตมกสตูร ซึง่พระผูม้พีระภาคตรัสทีโ่คตมกเจดยีแ์ลว้ จงึไดบ้รรลเุป็นพระอรหันตพ์รอ้มทัง้ 

   ปฏสิัมภทิาทัง้หลาย (ม.ม.ูอ. ๑/๑๓/๖๒-๖๕) 

๒ อาสวะ หมายถงึกเิลสทีห่มักหมมหรอืดองอยูใ่นสันดาน ไหลซมึซา่นไปยอ้มจติเมือ่ประสบอารมณ์ตา่ง ๆ 

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

   (๔) อวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา (ตามนัย อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๖-๕๘๗) แตพ่ระสตูรจัดเป็น ๓ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

  [๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วความสิน้อาสวะของภกิษุผูรู้ ้ผูเ้ห็น เราไม ่

กลา่วความสิน้อาสวะของภกิษุผูไ้มรู่ ้ผูไ้มเ่ห็น เรากลา่วความสิน้อาสวะของภกิษุผูรู้ ้

ผูเ้ห็นอะไร (คอื)ผูรู้ ้ผูเ้ห็นโยนโิสมนสกิาร๑ และอโยนโิสมนสกิาร๒ เมือ่ภกิษุมนสกิาร 

โดยไมแ่ยบคาย อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และอาสวะทัง้หลายที ่

เกดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ เมือ่ภกิษุมนสกิารโดยแยบคาย อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมเ่กดิ 

ยอ่มไมเ่กดิขึน้ และอาสวะทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป 

  [๑๖] ภกิษุทัง้หลาย อาสวะทัง้หลายทีต่อ้งละดว้ยทัสสนะ๓ก็ม ีอาสวะทัง้หลาย 

ทีต่อ้งละดว้ยการสงัวร๔ก็ม ีอาสวะทัง้หลายทีต่อ้งละดว้ยการใชส้อยก็ม ีอาสวะทัง้หลาย 

ทีต่อ้งละดว้ยการอดกลัน้ก็ม ีอาสวะทัง้หลายทีต่อ้งละดว้ยการเวน้ก็ม ีอาสวะทัง้หลาย 

ทีต่อ้งละดว้ยการบรรเทาก็ม ีอาสวะทัง้หลายทีต่อ้งละดว้ยการเจรญิก็ม ี

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยทสัสนะ 

  [๑๗] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยทสัสนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดับ ไมไ่ดพ้บพระอรยิะทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรม 

ของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดพ้บสตับรุษุทัง้หลาย 

ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมรู่ท่ั้วถงึ 

ธรรมทีค่วรมนสกิาร ไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร เขาเมือ่ไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีค่วร 

มนสกิาร เมือ่ไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร ยอ่มมนสกิารถงึธรรมทีไ่มค่วร 

มนสกิาร ไมม่นสกิารถงึธรรมทีค่วรมนสกิาร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โยนโิสมนสกิาร หมายถงึการท าไวใ้นใจโดยถกูอบุาย โดยถกูทาง กลา่วคอืการนกึ การนอ้มนกึ การผกูใจ 

   การใฝ่ใจ การท าไวใ้นใจในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง ในสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นทกุข ์ในสิง่ทีเ่ป็นอนัตตาวา่เป็น 

   อนัตตา หรอืโดยสัจจานุโลมกิญาณ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕/๗๑) 

๒ อโยนโิสมนสกิาร หมายถงึการท าไวใ้นใจโดยไมถ่กูอบุาย โดยไม่ถกูทาง กลา่วคอืการท าไวใ้นใจในสิง่ทีไ่ม ่

   เทีย่งวา่เทีย่ง ในสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสขุ ในสิง่ทีเ่ป็นอนัตตาวา่เป็นอัตตา หรอืการนกึ การนอ้มนกึ การผกูใจ 

   การใฝ่ใจ การท าไวใ้นใจถงึความคดิโดยนัยทีก่ลับกันกับสัจธรรม (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕/๗๑) 

๓ ทสัสนะ หมายถงึโสดาปัตตมิรรค (ม.ม.ูอ. ๑/๒๑/๘๑, ม.ม.ูฏกีา ๑/๑๖/๑๙๐) 

๔ สงัวร เป็นชือ่ของสต ิหมายถงึการระวังการปิดการกัน้ (ม.ม.ู ฏกีา ๑/๑๖/๑๙๑) และด ูองฺ.ฉกฺก. (แปล) 

   ๒๒/๕๘/๕๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

  ธรรมทีไ่มค่วรมนสกิารซึง่ปถุชุนมนสกิาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ปถุชุนมนสกิารถงึธรรมเหลา่ใด กามาสวะ๑ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ ภวาสวะ๒ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ ทีเ่กดิแลว้ยอ่มเจรญิ 

และอวชิชาสวะ๓ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ เหลา่นีค้อืธรรมที ่

ไมค่วรมนสกิารซึง่ปถุชุนมนสกิาร 

  ธรรมทีค่วรมนสกิารซึง่ปถุชุนไมม่นสกิาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ปถุชุนมนสกิารถงึธรรมเหลา่ใด กามาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป ภวาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป 

และอวชิชาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป เหลา่นีค้อืธรรม 

ทีค่วรมนสกิารซึง่ปถุชุนไมม่นสกิาร 

  เพราะปถุชุนนัน้มนสกิารถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร ไมม่นสกิารถงึธรรมทีค่วร 

มนสกิาร อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และอาสวะทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ยอ่มเจรญิ 

  [๑๘] ปถุชุนนัน้มนสกิารโดยไมแ่ยบคายอยา่งนีว้า่ ‘ในอดตีกาลยาวนาน 

เราไดม้แีลว้ หรอืมไิดม้แีลว้หนอ เราไดเ้ป็นอะไรมาหนอ เราไดเ้ป็นอยา่งไรมาหนอ 

เราไดเ้ป็นอะไรแลว้จงึมาเป็นอะไรอกีหนอ ในอนาคตกาลยาวนาน เราจักมหีรอืจัก 

ไมม่หีนอ เราจักเป็นอะไรหนอ เราจักเป็นอยา่งไรหนอ เราจักเป็นอะไรแลว้ไปเป็น 

อะไรอกีหนอ’ หรอืวา่บัดนี ้มคีวามสงสยัภายในตน ปรารภปัจจบุันกาลกลา่ววา่ 

‘เรามอียูห่รอืไมห่นอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอยา่งไรหนอ สตัวน์ีม้าจากไหนหนอ 

และเขาจักไปไหนกันหนอ’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามาสวะ หมายถงึความก าหนัดในกามคณุ ๕ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗/๗๔) 

๒ ภวาสวะ หมายถงึความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจในรปูภพและอรปูภพ ความตดิใจในฌานทีส่หรคต 

   ดว้ยสัสสตทฏิฐแิละอจุเฉททฏิฐ ิรวมทัง้ทฏิฐาสวะ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗/๗๔) 

๓ อวชิชาสวะ หมายถงึความไมรู่ใ้นอรยิสัจ ๔ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗/๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

  [๑๙] เมือ่ปถุชุนนัน้มนสกิารโดยไมแ่ยบคายอยา่งนี ้ทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดาทฏิฐ ิ๖ ก็เกดิขึน้ คอื 

  ๑. ทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่นั้น้โดยแน่แทม้ั่นคงวา่ ‘อัตตาของเรามอียู’่ 

  ๒. ทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่นั้น้โดยแน่แทม้ั่นคงวา่ ‘อัตตาของเราไมม่’ี 

  ๓. ทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่นั้น้โดยแน่แทม้ั่นคงวา่ ‘เรารูจั้กอัตตาไดด้ว้ยอัตตา’ 

  ๔. ทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่นั้น้โดยแน่แทม้ั่นคงวา่ ‘เรารูจั้กสิง่ทีไ่มใ่ชอ่ัตตาไดด้ว้ยอตัตา’ 

  ๕. ทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่นั้น้โดยแน่แทม้ั่นคงวา่ ‘เรารูจั้กอัตตาไดด้ว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชอ่ตัตา’ 

  ๖. อกีอยา่งหนึง่ ทฏิฐเิกดิมแีกผู่นั้น้ อยา่งนีว้า่ ‘อัตตาของเรานี้ใด เป็นผูก้ลา่ว 

      เป็นผูรู้ ้เสวยผลแหง่กรรมดแีละกรรมชัว่ในอารมณ์นัน้ ๆ อัตตาของเรา 

      นีนั้น้เป็นสภาวะทีเ่ทีย่ง ยั่งยนื มั่นคง ไมแ่ปรผันไปเป็นธรรมดา 

      จักด ารงอยูเ่สมอดว้ยสิง่ทีแ่น่นอน’ 

  ขอ้นีเ้ราเรยีกวา่ ทฏิฐ ิไดแ้ก ่ป่าทบึคอืทฏิฐ ิทางกันดารคอืทฏิฐ ิเสีย้นหนาม 

คอืทฏิฐ ิความเดอืดรอ้นคอืทฏิฐ ิกเิลสเครือ่งผกูพันสตัวค์อืทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ ‘ปถุชุนผูป้ระกอบดว้ยทฏิฐสิงัโยชน ์ผูย้ังไมไ่ดส้ดับ 

ยอ่มไมพ่น้จากชาต(ิความเกดิ) ชรา(ความแก)่ มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความ 

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

และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) ยอ่มไมพ่น้จากทกุข’์ 

  [๒๐] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ ไดพ้บพระอรยิะทัง้หลาย ฉลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของพระอรยิะ พบสตับรุษุทัง้หลาย 

ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของสตับรุษุ ยอ่มรูท่ั้วถงึ 

ธรรมทีค่วรมนสกิาร รูท่ั้วถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร อรยิสาวกนัน้เมือ่รูท่ั้วถงึธรรม 

ทีค่วรมนสกิาร เมือ่รูท่ั้วถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร ยอ่มไมม่นสกิารถงึธรรมทีไ่มค่วร 

มนสกิาร มนสกิารถงึแตธ่รรมทีค่วรมนสกิาร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

  ธรรมทีไ่มค่วรมนสกิารซึง่อรยิสาวกไมม่นสกิาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่อรยิสาวกนัน้มนสกิารถงึธรรมเหลา่ใด กามาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิ 

ขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ ภวาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ 

และอวชิชาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเจรญิ เหลา่นีค้อืธรรมทีไ่ม ่

ควรมนสกิารซึง่อรยิสาวกไมม่นสกิาร 

  ธรรมทีค่วรมนสกิารซึง่อรยิสาวกมนสกิาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่อรยิสาวกนัน้มนสกิารถงึธรรมเหลา่ใด กามาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไม ่

เกดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป ภวาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ยอ่มเสือ่มไป และอวชิชาสวะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป 

เหลา่นีค้อืธรรมทีค่วรมนสกิารซึง่อรยิสาวกมนสกิาร 

  เพราะอรยิสาวกนัน้ ไมม่นสกิารถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร มนสกิารถงึธรรม 

ทีค่วรมนสกิาร อาสวะทัง้หลายทีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ และอาสวะทัง้หลายที ่

เกดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป 

  [๒๑] อรยิสาวกนัน้มนสกิารโดยแยบคายวา่ ‘นีท้กุข(์สภาวะทีท่นไดย้าก) นี้ 

ทกุขสมทัุย(เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์’ เมือ่อรยิสาวกนัน้มนสกิารโดยแยบคายอยา่งนี ้

สงัโยชน ์๓ คอื (๑) สกักายทฏิฐ(ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน) (๒) วจิกิจิฉา(ความ 

ลังเลสงสยั) (๓) สลีัพพตปรามาส(ความถอืมั่นศลีและวตัร) ยอ่มสิน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยทัสสนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการสงัวร 

  [๒๒] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการสงัวร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคาย เป็นผูส้ ารวมดว้ยการสงัวรใน 

จักขนุทรยี์๑อยู ่ซ ึง่เมือ่เธอไมส่ ารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ 

ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอส ารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ยอ่ม 

ไมม่แีกเ่ธอดว้ยอาการอยา่งนี ้ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูส้ ารวมดว้ย 

การสงัวรในโสตนิทรยีอ์ยูฯ่ลฯ ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูส้ ารวมดว้ย 

การสงัวรในฆานนิทรยีอ์ยู ่ฯลฯ ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูส้ ารวม 

ดว้ยการสงัวรในชวิหนิทรยีอ์ยู ่ฯลฯ ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูส้ ารวม 

ดว้ยการสงัวรในกายนิทรยีอ์ยู ่ฯลฯ ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูส้ ารวม 

ดว้ยการสงัวรในมนนิทรยีอ์ยู ่ซ ึง่เมือ่เธอไมส่ ารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นที ่

กอ่ความคับแคน้ ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอส ารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการสงัวร 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการใชส้อย 

  [๒๓] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการใชส้อย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยจวีรเพยีงเพือ่ป้องกัน 

ความหนาว ความรอ้น เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

เพยีงเพือ่ปกปิดอวยัวะทีก่อ่ใหเ้กดิความละอาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จกัขนุทรยี ์หมายถงึจักขทุีเ่ป็นปสาทรปู อาศัยมหาภตูรปู ๔ นับเนือ่งในอัตภาพ ทีเ่ห็นไมไ่ดแ้ตก่ระทบได ้

   เคยกระทบ ก าลังกระทบ จักกระทบ หรอืพงึกระทบ (อภ.ิสงฺ.(แปล) ๓๔/๕๙๗/๑๙๑) ทีช่ ือ่วา่ จักขนุทรยี ์

   เพราะท าหนา้ทีเ่ป็นใหญใ่นจักขทุวาร (อภ.ิว.ิอ. ๒/๒๑๙/๑๓๔) โสตนิทรยีเ์ป็นตน้ก็มนัียเชน่เดยีวกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

  ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันบณิฑบาตไมใ่ชเ่พือ่เลน่ ไมใ่ชเ่พือ่ความ 

มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ๑ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่๒ แตเ่พยีงเพือ่กายนีด้ ารงอยูไ่ด ้เพือ่ให ้ 

ชวีตินิทรยีเ์ป็นไป เพือ่บ าบัดความหวิ เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่  

'โดยอบุายนี ้เราจักก าจัดเวทนาเกา่เสยีได ้และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความ 

ด ารงอยูแ่หง่ชวีติ ความไมม่โีทษ และการอยูโ่ดยผาสกุจักมแีกเ่รา' แลว้จงึบรโิภค 

อาหาร 

  ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยเสนาสนะเพยีงเพือ่ป้องกันความหนาว  

ความรอ้น เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน เพยีงเพือ่บรรเทา  

อันตรายทีเ่กดิจากฤด ูและเพือ่ความยนิดใีนการหลกีเรน้ 

  ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๓ เพยีงเพือ่บรรเทา  

เวทนาทีเ่กดิจากอาพาธตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ และเพือ่ไมม่คีวามเบยีดเบยีนเป็นทีส่ดุ  

ซึง่เมือ่เธอไมใ่ชส้อยอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ก็จะพงึเกดิขึน้ 

เมือ่เธอใชส้อยอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ย  

อาการอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการใชส้อย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพือ่ประดบั ในทีน่ีห้มายถงึเพือ่ใหร้า่งกายอว้นพ ีอวบอิม่เหมอืนหญงิแพศยา (ม.ม.ูฏกีา ๑/๒๓/๒๑๑, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/๑๕๕, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๘/๓๓) 

๒ เพือ่ตกแตง่ ในทีน่ีห้มายถงึเพือ่ประเทอืงผวิใหง้ดงาม เหมอืนหญงินักฟ้อน มุง่ถงึความมผีวิพรรณงาม (ม.ม.ู 

   ฏกีา ๑/๒๓/๒๑๑, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/๑๕๕, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๘/๓๓) 

๓ คลิานปจัจยัเภสชับรชิาร คอืเภสัช ๕ ชนดิ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐, 

   สารตฺถ.ฏกีา ๒/๒๙๐/๓๙๓) 

    เป็นสิง่สัปปายะส าหรับภกิษุผูเ้จ็บไข ้จัดวา่เป็นบรขิาร คอืบรวิารของชวีติ ดจุก าแพงลอ้มพระนคร 

   เพราะคอยป้องกันรักษาไมใ่หอ้าพาธทีจ่ะบ่ันรอนชวีติไดช้อ่งเกดิขึน้ และเป็นสัมภาระของชวีติ คอยประคับ 

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

    เป็นเครือ่งป้องกันโรค บ าบัดโรคทีใ่หเ้กดิทกุขเวทนา เนือ่งจากธาตุก าเรบิใหห้ายไป (สารตฺถ.ฏกีา 

   ๒/๒๙๐/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการอดกล ัน้ 

  [๒๔] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการอดกล ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ เป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว 

ความรอ้น ความหวิ ความกระหาย เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัว ์

เลือ้ยคลาน เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่ถอ้ยค าหยาบ ค าสอ่เสยีด เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่เวทนา 

ทัง้หลายอันมใีนรา่งกาย เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ 

พรากชวีติได ้ซึง่เมือ่เธอไมอ่ดกลัน้อยู ่อาสวะและความเร่ารอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ 

ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธออดกลัน้อยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ 

ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการอดกลัน้ 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเวน้ 

  [๒๕] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเวน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้ชา้งดรุา้ย เวน้มา้ดรุา้ย 

เวน้โคดรุา้ย เวน้สนัุขดรุา้ย เวน้ง ูหลัก ตอ สถานทีม่หีนาม หลมุ เหว บอ่น ้าคร า 

บอ่โสโครก และพจิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้สถานทีท่ีไ่มค่วรน่ัง สถานทีไ่มค่วร 

เทีย่วไป และมติรชัว่ทีเ่พือ่นพรหมจารทัีง้หลายลงความเห็นวา่เป็นฐานะทีเ่ป็นบาปเสยี 

ซึง่เมือ่เธอไมเ่วน้อยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ ก็จะพงึเกดิขึน้ 

เมือ่เธอเวน้อยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ย 

อาการอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเวน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการบรรเทา 

  [๒๖] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการบรรเทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ไมรั่บกามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ 

บรรเทา ท าใหส้ ิน้สดุ และท าใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป พจิารณาโดยแยบคาย 

แลว้ไมรั่บพยาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บวหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บ 

บาปอกศุลธรรม๑ทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ท าใหส้ ิน้สดุ และท าใหถ้งึ 

ความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ซึง่เมือ่เธอไมบ่รรเทาอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอบรรเทาอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการบรรเทา 

อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเจรญิ 

  [๒๗] อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเจรญิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ เจรญิสตสิมัโพชฌงค์๒ ที ่

อาศัยวเิวก๓(ความสงัด) อาศัยวริาคะ(ความคลายก าหนัด) อาศัยนโิรธ(ความดับ) 

นอ้มไปในการสละ พจิารณาโดยแยบคายแลว้ เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

 
เชงิอรรถ : 

๑ บาปอกศุลธรรม หมายถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นอกศุล ม ี๖ ประการ คอื (๑) ญาตวิติก ความตรกึถงึ 

   ญาต ิ(๒) ชนบทวติก ความตรกึถงึบา้นตัวเอง (๓) อมรวติก ความตรกึทีม่ทีฏิฐซิดัสา่ยไมแ่น่นอน 

   (๔) ปรานุททยตาปฏสิังยตุวติก ความตรกึเรือ่งอนุเคราะหผ์ูอ้ ืน่ (๕) ลาภสักการสโิลกปฏสิังยตุวติก 

   ความตรกึถงึลาภสักการะและสรรเสรญิ (๖) อนวญิญัตปิฏสิังยตุวติก ความตรกึเรือ่งเกรงผูอ้ ืน่จะดหูมิน่ 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๒๖/๙๐) 

๒ สมัโพชฌงค ์หมายถงึธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้ม ี๗ ประการ คอื (๑) สต ิความระลกึได ้

   (๒) ธัมมวจิยะ ความเลอืกเฟ้นธรรม (๓) วริยิะ ความเพยีร (๔) ปีต ิความอิม่ใจ (๕) ปัสสัทธ ิความสงบ 

   กายสงบใจ (๖) สมาธ ิความมใีจตัง้มั่น (๗) อเุบกขา ความมใีจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจรงิ 

   แตล่ะขอ้มสีัมโพชฌงคต์อ่ทา้ยเชน่ สตสิมัโพชฌงค ์(ท.ีปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๑,๓๕๗/๒๕๘, อภ.ิว.ิ(แปล) 

   ๓๕/๔๖๘/๓๕๙, ม.ม,ูอ. ๑/๒๗/๙๑-๙๒) 

๓ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก ๕ ประการ คอื (๑) วกิขมัภนวเิวก(ความสงัดดว้ยการขม่ไว)้ (๒) ตทงัควเิวก 

   (ความสงัดดว้ยองคนั์น้ ๆ) (๓) สมจุเฉทวเิวก(ความสงัดดว้ยการตัดขาด) (๔) ปสัสทัธวิเิวก(ความสงัด 

   ดว้ยการสงบระงับ) (๕) นสิสรณวเิวก(ความสงัดดว้ยการสลัดออกได)้ (ม.ม.ูอ. ๑/๒๗/๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๒. สพัพาสวสตูร 

ฯลฯ เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีอ่าศัยวเิวก อาศัย 

วริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในการสละ ซึง่เมือ่ไมเ่จรญิอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้น 

ทีก่อ่ความคับแคน้ ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอเจรญิอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อาสวะทีต่อ้งละดว้ยการเจรญิ 

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย อาสวะเหลา่ใดทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ยทัสสนะ อาสวะ 

เหลา่นัน้เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ดว้ยทัสสนะ อาสวะเหล่าใดทีภ่กิษุใดตอ้งละ 

ดว้ยการสงัวร อาสวะเหลา่นัน้เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ดว้ยการสงัวร อาสวะ 

เหลา่ใดทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ยการใชส้อย อาสวะเหลา่นัน้เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ 

ดว้ยการใชส้อย อาสวะเหลา่ใดทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ยการอดกลัน้ อาสวะเหลา่นัน้ 

เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ดว้ยการอดกลัน้ อาสวะเหลา่ใดทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ย 

การเวน้ อาสวะเหลา่นัน้เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ดว้ยการเวน้ อาสวะเหลา่ใด 

ทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ยการบรรเทา อาสวะเหลา่นัน้เป็นอาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ 

ดว้ยการบรรเทา อาสวะเหลา่ใดทีภ่กิษุใดตอ้งละดว้ยการเจรญิ อาสวะเหลา่นัน้เป็น 

อาสวะทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ดว้ยการเจรญิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูส้ ารวมดว้ยการสงัวรอาสวะทัง้ปวงอยู ่

ตัดตัณหาไดแ้ลว้ คลายสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ท าทีส่ดุทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะละมานะได ้

โดยชอบ๑” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

สพัพาสวสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๐๐/๓๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

 

๓. ธมัมทายาทสูตร 

วา่ดว้ยทายาทแหง่ธรรม 

  [๒๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูพ้ระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นธรรมทายาทของเรา อยา่เป็นอามสิ- 

ทายาทเลย เรามคีวามเอ็นดใูนพวกเธออยูว่า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ สาวกทัง้หลาย 

ของเราจะพงึเป็นธรรมทายาท ไมเ่ป็นอามสิทายาท’ หากเธอทัง้หลายเป็นอามสิ- 

ทายาทของเรา ไมเ่ป็นธรรมทายาท เพราะขอ้นัน้ เธอทัง้หลายจะพงึถกูวญิญชูน 

ทัง้หลายตเิตยีนวา่ ‘สาวกของพระศาสดาเป็นอามสิทายาทอยู ่ไมเ่ป็นธรรมทายาท’ 

แมเ้ราก็จะพงึถกูวญิญชูนทัง้หลายตเิตยีนวา่ ‘สาวกของพระศาสดาเป็นอามสิทายาทอยู ่

ไมเ่ป็นธรรมทายาท’ หากเธอทัง้หลายจะพงึเป็นธรรมทายาทของเรา ไมเ่ป็น 

อามสิทายาท เพราะขอ้นัน้ เธอทัง้หลายจะไมพ่งึถกูวญิญชูนทัง้หลายตเิตยีนวา่ 

‘สาวกของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทอยู ่ไมเ่ป็นอามสิทายาท’ แมเ้ราก็จะไมพ่งึ 

ถกูวญิญชูนทัง้หลายตเิตยีนวา่ ‘สาวกของพระศาสดาเป็นอามสิทายาทอยู ่ไมเ่ป็น 

ธรรมทายาท’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถดิ 

อยา่เป็นอามสิทายาทเลย เพราะเราก็มคีวามเอ็นดใูนเธอทัง้หลายอยูว่า่ ‘ท า 

อยา่งไรหนอ สาวกทัง้หลายของเราจะพงึเป็นธรรมทายาท ไมเ่ป็นอามสิทายาท’ 

  [๓๐] ภกิษุทัง้หลาย หากเราจะพงึเป็นผูฉั้นเสร็จหา้มภัตเรยีบรอ้ยแลว้ 

สิน้สดุภัตกจิ มคีวามสขุตามความตอ้งการแลว้ แตบ่ณิฑบาตของเรายังมเีหลอื 

จะตอ้งทิง้ ในเวลานัน้ ภกิษุ ๒ รปูถกูความหวิและความออ่นเพลยีครอบง าพากันมา 

เราควรกลา่วกับภกิษุทัง้ ๒ รปูนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราเป็นผูฉั้นเสร็จ 

หา้มภัตเรยีบรอ้ยแลว้ สิน้สดุภัตกจิ มคีวามสขุตามความตอ้งการแลว้ แต ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

บณิฑบาตนีข้องเรายังมเีหลอืจะตอ้งทิง้ หากเธอทัง้หลายประสงค ์ก็จงฉันเถดิ 

หากเธอทัง้หลายจะไมฉั่น บัดนี ้เราจะทิง้ลงบนพืน้ทีป่ราศจากของสดเขยีว หรอื 

เทลงในน ้าทีป่ราศจากตัวสตัว’์ ภกิษุ ๒ รปูนัน้ รปูหนึง่มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘พระผูม้พีระภาคไดเ้สวยเสร็จหา้มภัตเรยีบรอ้ยแลว้ สิน้สดุภัตกจิ มคีวามสขุตาม 

ความตอ้งการแลว้ แตบ่ณิฑบาตของพระผูม้พีระภาคนี ้ยังมเีหลอืจะตอ้งทิง้ หาก 

เราจะไมฉั่น บัดนี ้พระผูม้พีระภาคก็จะทรงทิง้ลงบนพืน้ทีป่ราศจากของสดเขยีว 

หรอืทรงเทลงในน ้าทีป่ราศจากตัวสตัว ์แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงเป็นธรรมทายาทของเรา อยา่เป็นอามสิทายาทเลย’ บณิฑบาตนี ้

เป็นอามสิอยา่งหนึง่ ทางทีด่ ีเราจะไมฉั่นบณิฑบาตนีแ้ลว้ใหว้นัคนืผา่นพน้ไปอยา่งนี้ 

ดว้ยความหวิและความออ่นเพลยีนีแ้ล’ เธอจงึไมฉั่นบณิฑบาตนัน้ แลว้ใหว้นัคนื 

นัน้ผา่นพน้ไปอยา่งนี ้ดว้ยความหวิและความออ่นเพลยีนัน้แล 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูที ่๒ ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคไดเ้สวย 

เสร็จหา้มภัตเรยีบรอ้ยแลว้ สิน้สดุภัตกจิ มคีวามสขุตามความตอ้งการแลว้ แต ่

บณิฑบาตของพระผูม้พีระภาคนีย้ังมเีหลอืจะตอ้งทิง้ หากเราจะไมฉั่น บัดนี ้พระผูม้ ี

พระภาคก็จะทรงทิง้ลงบนพืน้ทีป่ราศจากของสดเขยีว หรอืทรงเทลงในน ้าทีป่ราศจาก 

ตัวสตัว ์ทางทีด่ ีเราควรฉันบณิฑบาตนีบ้รรเทาความหวิและความออ่นเพลยี 

แลว้ใหว้นัคนืผา่นพน้ไปอยา่งนี้’ เธอจงึฉันบณิฑบาตนัน้บรรเทาความหวิและความ 

ออ่นเพลยีแลว้ใหว้นัคนืนัน้ผา่นพน้ไปอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ (รปูที ่๒) นัน้ฉันบณิฑบาตนัน้บรรเทาความหวิและความ 

ออ่นเพลยีแลว้ใหว้นัคนืนัน้ผา่นพน้ไปอยา่งนี ้แตภ่กิษุรปูแรกนัน้ก็ยังเป็นผูค้วรบชูา 

และสรรเสรญิกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะการไมฉั่นบณิฑบาตของภกิษุรปูแรกนัน้ 

จักเป็นไปเพือ่ความมักนอ้ย สนัโดษ ขดัเกลา เลีย้งงา่ย ปรารภความเพยีร สิน้ 

กาลนาน เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถดิ อยา่เป็นอามสิ- 

ทายาทเลย เพราะเราก็มคีวามเอ็นดใูนเธอทัง้หลายอยูว่า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ สาวก 

ทัง้หลายของเราจะพงึเป็นธรรมทายาท ไมเ่ป็นอามสิทายาท” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระด ารัสนีแ้ลว้ พระสคุตครัน้ตรัสพระด ารัสนีแ้ลว้ 

ก็เสด็จลกุจากอาสนะเขา้ไปยังพระวหิาร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

 

ความไมส่นใจศกึษาวเิวก 

  [๓๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ทา่นพระสารบีตุร ไดเ้รยีก 

ภกิษุทัง้หลายในวหิารนัน้มากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ 

รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่ววา่ “ท่านผูม้อีายทัุง้หลาย ดว้ยเหต ุ

เทา่ไรหนอ เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก๑ สาวกทัง้หลายไมส่นใจศกึษา 

วเิวก ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลาย 

สนใจศกึษาวเิวก” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพวกกระผมมาจากทีไ่กลเพือ่จะทราบ 

เนือ้ความแหง่ภาษิตนีใ้นส านักของทา่นพระสารบีตุร พวกกระผมขอโอกาส ขอทา่น 

พระสารบีตุรไดโ้ปรดแสดงเนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้เถดิ เพือ่ภกิษุทัง้หลายเมือ่ไดฟั้ง 

แลว้จะทรงจ าไวไ้ด”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีกระผมจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ท่านพระสารบีตุรไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ “ทา่นผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวก 

ทัง้หลายไมส่นใจศกึษาวเิวก เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวก 

ทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนีส้นใจศกึษาวเิวก ไมล่ะธรรมทัง้หลายทีพ่ระศาสดาตรัสวา่ 

ควรละ เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น๒ เป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม๓ ทอดธรุะ๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก(ความสงัด) ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก ๓ ประการ คอื (๑) กายวเิวก สงัดกาย (๒) จติตวเิวก สงัดจติ 

   (๓) อปุธวิเิวก สงัดกเิลส (ม.ม.ูอ. ๑/๓๑/๑๐๙) 

๒ ยอ่หยอ่น หมายถงึยดึถอืปฏบัิตติามค าสั่งสอนหยอ่นยาน (ม.ม.ูอ. ๑/๓๑/๑๑๐, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๓ โวกกมนธรรม ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ ประการ คอื (๑) กามฉันทะ(ความพอใจในกาม) (๒) พยาบาท 

   (ความคดิรา้ย) (๓) ถนีมทิธะ(ความหดหู่และเซือ่งซมึ) (๔) อทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   (๕) วจิกิจิฉา(ความลังเลสงสัย) (ม.ม.ูอ. ๑/๓๑/๑๑๐, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๔ ทอดธุระ ในทีน่ีห้มายถงึไมบ่ าเพ็ญอปุธวิเิวกใหบ้รบิรูณ์, อนึง่ หมายถงึทอดทิง้หนา้ทีใ่นวเิวก ๓ ประการ 

   คอื กายวเิวก จติตวเิวก และอปุธวิเิวก (ม.ม.ูอ. ๑/๓๑/๑๑๐, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

ในปวเิวก๑ บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะ๒ ๓  

ประการ คอื เป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะที ่๑ วา่ ‘เมือ่พระศาสดาประทับ 

อยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลายไมส่นใจศกึษาวเิวก’ เป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะ 

ที ่๒ วา่ ‘สาวกทัง้หลายไมล่ะธรรมทัง้หลายทีพ่ระศาสดาตรัสวา่ ควรละ’ และ 

เป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะที ่๓ วา่ ‘สาวกทัง้หลายเป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น 

เป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก’ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเป็นผูค้วรถกู 

ตเิตยีนโดยฐานะ ๓ ประการนี ้บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นมัชฌมิะ ฯลฯ 

ภกิษุผูป็้นนวกะเป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะ ๓ ประการ คอื เป็นผูค้วรถกู 

ตเิตยีนโดยฐานะที ่๑ วา่ ‘เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลาย 

ไมส่นใจศกึษาวเิวก’ เป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะที ่๒ วา่ ‘สาวกทัง้หลายไมล่ะ 

ธรรมทัง้หลายทีพ่ระศาสดาตรัสวา่ ควรละ’ เป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะที ่๓ วา่ 

‘สาวกทัง้หลายเป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ทอดธรุะ 

ในปวเิวก’ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเป็นผูค้วรถกูตเิตยีนโดยฐานะ ๓ ประการนี ้

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ดว้ยเหตเุทา่นีแ้ล เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก 

สาวกทัง้หลายชือ่วา่ไมส่นใจศกึษาวเิวก 

ความสนใจศกึษาวเิวก 

  [๓๒] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ เมือ่พระศาสดาประทับอยู ่

อยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลายสนใจศกึษาวเิวก เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่ง 

มวีเิวก สาวกทัง้หลายในพระธรรมวนัิยนีส้นใจศกึษาวเิวก ละธรรมทัง้หลายทีพ่ระศาสดา 

ตรัสวา่ ควรละ ไมเ่ป็นผูม้ักมาก ไมเ่ป็นผูย้อ่หยอ่น ไมเ่ป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปวเิวก หมายถงึอปุธวิเิวก คอืสภาวะอันเป็นทีต่ัง้ทีท่รงไวแ้หง่ทกุข ์ไดแ้ก่ กาม กเิลส เบญจขันธ ์และ 

   อภสิังขาร กลา่วคอืนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๒ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุแทจ้รงิ ค าว่า ‘ฐานะ’ มคีวามหมาย ๔ นัย คอื (๑) อสิสรยิะ (ต าแหน่ง, 

   ความเป็นใหญ)่ (๒) ฐติ ิ(เป้าหมาย,ทีต่ัง้) (๓) ขณะ(กาล) (๔) การณะ (เหต)ุ ในทีน่ีห้มายถงึเหตุ (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๓๑/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

ไมท่อดธรุะในปวเิวก บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเป็นผูค้วรสรรเสรญิโดย 

ฐานะ ๓ ประการ คอื เป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะที ่๑ วา่ ‘เมือ่พระศาสดา 

ประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลายสนใจศกึษาวเิวก’ เป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะ 

ที ่๒ วา่ ‘สาวกทัง้หลายละธรรมทัง้หลายทีพ่ระศาสดาตรัสวา่ ควรละ’ เป็นผู ้

ควรสรรเสรญิโดยฐานะที ่๓ วา่ ‘สาวกทัง้หลายไมเ่ป็นผูม้ักมาก ไมเ่ป็นผูย้อ่หยอ่น 

ไมเ่ป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ไมท่อดธรุะในปวเิวก’ บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุผูเ้ป็น 

มัชฌมิะ ฯลฯ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะ ๓ ประการ คอื 

เป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะที ่๑ วา่ ‘เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวก 

ทัง้หลายสนใจศกึษาวเิวก’ เป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะที ่๒ วา่ ‘สาวกทัง้หลาย 

ละธรรมทัง้หลาย ทีพ่ระศาสดาตรัสวา่ ควรละ’ เป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะที ่๓ 

วา่ ‘สาวกทัง้หลาย ไมเ่ป็นผูม้ักมาก ไมเ่ป็นผูย้อ่หยอ่น ไมเ่ป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม 

ไมท่อดธรุะในปวเิวก’ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเป็นผูค้วรสรรเสรญิโดยฐานะ ๓ ประการนี้ 

ดว้ยเหตเุทา่นีแ้ล เมือ่พระศาสดาประทับอยูอ่ยา่งมวีเิวก สาวกทัง้หลายชือ่วา่สนใจ 

ศกึษาวเิวก 

มชัฌมิาปฏปิทา 

  [๓๓] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บรรดาธรรมเหลา่นัน้ โลภะและโทสะเป็นบาป 

มัชฌมิาปฏปิทามอียูเ่พือ่ละโลภะและโทสะ เป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ให ้

เกดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน๑ 

  มชัฌมิาปฏปิทาอนัเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจกัษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ 

สงบระคอื เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นพิพาน คอือะไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  (เห็นชอบ) 

   ๒. สมัมาสงักัปปะ  (ด ารชิอบ)  

   ๓. สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิม. (แปล) ๔/๑๓/๒๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๓. ธัมมทายาทสตูร 

   ๔. สมัมากัมมันตะ  (กระท าชอบ) 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  (เลีย้งชพีชอบ) 

   ๖. สมัมาวายามะ  (พยายามชอบ) 

   ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นชอบ) 

  นีแ้ล คอื มัชฌมิาปฏปิทาอันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไป 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บรรดาธรรมเหลา่นัน้ โกธะ(ความโกรธ) อปุนาหะ 

(ความผกูโกรธ) เป็นบาป มัชฌมิาปฏปิทามอียูเ่พือ่ละโกธะและอปุนาหะ เป็น 

ปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  มักขะ(ความลบหลูค่ณุทา่น) ปฬาสะ(ความตเีสมอ) ... 

  อสิสา(ความรษิยา) มัจฉรยิะ(ความตระหนี)่ ... 

  มายา(มารยา) สาเถยยะ(ความโออ้วด) ... 

  ถัมภะ(ความหัวดือ้) สารัมภะ(ความแขง่ด)ี ... 

  มานะ(ความถอืตัว) อตมิานะ(ความดหูมิน่เขา) ... 

  มทะ(ความมัวเมา) และปมาทะ(ความประมาท) เป็นบาป มัชฌมิาปฏปิทา 

มอียูเ่พือ่ละมทะและปมาทะ เป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไป 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  มชัฌมิาปฏปิทาอนัเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจกัษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ 

สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นพิพาน คอือะไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา  ๔. สมัมากัมมันตะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ  ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ล คอื มัชฌมิาปฏปิทาอันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไป 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิต 

ของทา่นพระสารบีตุร ดังนีแ้ล 

ธมัมทายาทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ภยเภรวสตูร 

วา่ดว้ยความขลาดกลวั 

  [๓๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล พราหมณ์ชือ่ชาณุสโสณเิขา้ไปเฝ้าพระผู ้

มพีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม กลุบตุรทัง้หลายมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

เจาะจงทา่นพระโคดม ทา่นพระโคดมทรงเป็นหัวหนา้ของกลุบตุรเหลา่นัน้ เป็นผูม้ ี

อปุการะมาก เป็นผูแ้นะน าใหถ้อืตาม ชมุชนนัน้ถอืเอาแบบอยา่งทา่นพระโคดมหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ พราหมณ์ ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ กลุบตุรทัง้หลายมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเจาะจงเรา 

เราเป็นหัวหนา้ของพวกเขา เป็นผูม้อีปุการะมาก เป็นผูแ้นะน าใหถ้อืตาม ชมุชน 

นัน้ถอืเอาแบบอยา่งเรา” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม เสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ๑ อยูล่ าบาก ท าวเิวก๒ไดย้าก ในการอยูโ่ดดเดีย่วก็อภริมย ์

ไดย้าก ป่าทัง้หลายเห็นจะชกัน าจติของภกิษุผูย้ังไมไ่ดส้มาธิ๓ใหห้วาดหวัน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ พราหมณ์ ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ เสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ อยูล่ าบาก ท าวเิวกไดย้าก 

ในการอยูโ่ดดเดีย่วก็อภริมยไ์ดย้าก ป่าทัง้หลายเห็นจะชกัน าจติของภกิษุผูย้ังไมไ่ด ้

สมาธใิหห้วาดหวั่น” 

เหตสุะดุง้กลวัการอยูใ่นเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ 

  [๓๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เมือ่กอ่น เราเป็นโพธสิตัว ์

ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘เสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ อยู ่

ล าบาก ท าวเิวกไดย้าก ในการอยูโ่ดดเดีย่วก็อภริมยไ์ดย้าก ป่าทัง้หลายเห็นจะชกัน า 

จติของภกิษุผูย้ังไมไ่ดส้มาธใิหห้วาดหวัน่’ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่มกีายกรรมไมบ่รสิทุธิ ์เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัว 

และความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืมกีายกรรมไมบ่รสิทุธิ ์

สว่นเรามใิชเ่ป็นผูม้กีายกรรมไมบ่รสิทุธิ ์เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่ 

และป่าทบึ เราเป็นผูม้กีายกรรมบรสิทุธิ ์พระอรยิะ๔เหลา่ใดมกีายกรรมบรสิทุธิ ์

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดา 

พระอรยิะเหลา่นัน้’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ป่าโปรง่ (อร�ญฺญ) หมายถงึป่าอยูน่อกเสาเขตเมอืงออกไปอยา่งนอ้ยชัว่ ๕๐๐ ลกูธนู ป่าทบึ (วนปตฺถ) 

   หมายถงึสถานทีท่ีไ่มม่คีนอยูอ่าศัย เลยเขตหมูบ่า้นไป (ม.ม.ูอ. ๑/๓๔/๑๒๑, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

๒ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึกายวเิวก(สงัดกาย) (ม.ม.ูอ. ๑/๓๔/๑๒๒, องฺ.ทสก.อ. ๓/๙๙/๓๗๐) 

๓ สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึอปุจารสมาธ ิหรอือัปปนาสมาธ ิ(ม.ม.ูอ. ๑/๓๔/๑๒๒, องฺ.ทสก.อ. ๓/๙๙/๓๗๐) 

๔ พระอรยิะ ในทีน่ีห้มายถงึพระพุทธเจา้และพระพทุธสาวก (ม.ม.ูอ. ๑/๓๕/๑๒๓) และดเูทยีบเชงิอรรถ 

   ขอ้ ๒ หนา้ ๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้กีายกรรมบรสิทุธินั์น้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูม้คีวามปลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑) 

  [๓๖] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูม้วีจกีรรมไมบ่รสิทุธิ ์ฯลฯ มมีโนกรรมไมบ่รสิทุธิ ์ฯลฯ มกีาร 

เลีย้งชพีไมบ่รสิทุธิ ์เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะ 

หรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกศุล 

เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืมกีารเลีย้งชพีไมบ่รสิทุธิ ์สว่นเรามใิชเ่ป็นผูม้กีารเลีย้ง 

ชพีไมบ่รสิทุธิ ์เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูม้ ี

การเลีย้งชพีบรสิทุธิ ์พระอรยิะเหลา่ใดมกีารเลีย้งชพีบรสิทุธิ ์เขา้อาศัยเสนาสนะ 

อันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้กีารเลีย้งชพีบรสิทุธินั์น้ในตน จงึถงึ 

ความเป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๒-๓-๔) 

  [๓๗] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่มปีกตเิพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ มคีวามก าหนัดกลา้ในกามคณุทัง้หลาย 

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิ 

เหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษ 

ของตนคอืมปีกตเิพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ และมคีวามก าหนัดกลา้ในกามคณุ 

ทัง้หลาย สว่นเรามใิชเ่ป็นผูม้ปีกตเิพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ ไมม่คีวามก าหนัด 

กลา้ในกามคณุทัง้หลาย เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

เรามใิชเ่ป็นผูม้ปีกตเิพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ พระอรยิะเหลา่ใดไมม่ปีกตเิพง่ 

เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูไ้มม่ปีกตเิพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

นัน้ในตน จงึถงึความเป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๕) 

  [๓๘] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่มจีติวบิัต ิมคีวามด ารชิัว่รา้ย เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่ 

และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความ 

ขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืมจีติวบิัตแิละมคีวามด ารชิัว่รา้ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

สว่นเรามใิชเ่ป็นผูม้จีติวบิัต ิมใิชม่คีวามด ารชิัว่รา้ย เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูม้จีติเมตตา พระอรยิะเหลา่ใดมจีติเมตตา เขา้ 

อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะ 

เหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้จีติเมตตานัน้ในตน จงึถงึความเป็นผู ้

ปลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๖) 

  [๓๙] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ถกูถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) กลุม้รมุแลว้ เขา้อาศัยเสนาสนะ 

อันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่ม 

ประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืการถกู 

ถนีมทิธะกลุม้รมุ สว่นเรามใิชเ่ป็นผูถ้กูถนีมทิธะกลุม้รมุ เขา้อาศัยเสนาสนะอัน 

เงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูป้ราศจากถนีมทิธะ พระอรยิะเหลา่ใด 

เป็นผูป้ราศจากถนีมทิธะ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูป้ราศจากถนีมทิธะนัน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๗) 

  [๔๐] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูฟุ้้ งซา่น มจีติไมส่งบ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และ 

ป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาด 

อันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืเป็นผูฟุ้้ งซา่นและมจีติไมส่งบ สว่นเรา 

มใิชเ่ป็นผูฟุ้้ งซา่น มใิชม่จีติไมส่งบ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่ 

และป่าทบึ เราเป็นผูม้จีติสงบแลว้ พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูม้จีติสงบ เขา้ 

อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะ 

เหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้จีติสงบนัน้ในตน จงึถงึความเป็นผู ้

ปลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๘) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  [๔๑] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูเ้คลอืบแคลงสงสยั เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิ‘เหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาดอันเป็น 

อกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความเคลอืบแคลงสงสยั สว่นเรามใิชเ่ป็นผู ้

เคลอืบแคลงสงสยั เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผู ้

ขา้มพน้ความเคลอืบแคลงสงสยัแลว้ พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูข้า้มพน้ความสงสยัแลว้ 

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะ 

เหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูข้า้มพน้ความสงสยันัน้ในตน จงึถงึ 

ความเป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๙) 

  [๔๒] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ ืน่ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาดอันเป็น 

อกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืการยกตนขม่ผูอ้ ืน่ สว่นเรามใิชเ่ป็นผูย้กตนขม่ 

ผูอ้ืน่ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูไ้มย่กตนขม่ 

ผูอ้ืน่ พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูไ้มย่กตนขม่ผูอ้ ืน่ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูไ้มย่กตนขม่ผูอ้ ืน่นัน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๐) 

  [๔๓] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูส้ะดุง้กลัวและมักขลาด เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่ 

และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและ 

ความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความสะดุง้กลัวและมกัขลาด 

สว่นเรามใิชเ่ป็นผูส้ะดุง้กลัวและมักขลาด เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่า 

โปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูป้ราศจากความขนพองสยองเกลา้ พระอรยิะเหลา่ใดเป็น 

ผูป้ราศจากความขนพองสยองเกลา้ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และ 

ป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูป้ราศจากความสะดุง้กลัวนัน้ในตน จงึถงึ 

ความเป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๑) 

  [๔๔] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสรญิ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบ 

สงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความ 

กลัวและความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความปรารถนา 

ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ สว่นเรามใิชเ่ป็นผูป้รารถนาลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูม้คีวาม 

ปรารถนานอ้ย พระอรยิะเหลา่ใดมคีวามปรารถนานอ้ย เขา้อาศัยเสนาสนะอัน 

เงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้คีวามปรารถนานอ้ยนัน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๒) 

  [๔๕] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นผูเ้กยีจครา้น ปราศจากความเพยีร เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัว 

และความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความเป็นผูเ้กยีจครา้น 

ปราศจากความเพยีร สว่นเรามใิชเ่ป็นผูเ้กยีจครา้น มใิชป่ราศจากความเพยีร 

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูป้รารภความเพยีร๑ 

พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูป้รารภความเพยีร เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่ 

และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรารภความพยีร ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามเพยีรทีบ่รบิรูณ์ และมคีวามเพยีรทีป่ระคับประคองไวส้ม ่าเสมอ 

   ไมห่ยอ่นนัก ไมต่งึนัก ไม่ใหจ้ติปรงุแตง่ภายใน ไมใ่หฟุ้้ งซา่นภายนอก ค าวา่ ความเพยีร ในทีน่ีห้มายเอา 

   ทัง้ ความเพยีรทางกาย เชน่ เพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวัน ดจุในประโยคว่า “ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดดีว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวัน” (อภ.ิว.ิ(แปล) 

   ๓๕/๕๑๙/๓๙๑) และ ความเพยีรทางจติ เชน่ เพยีรพยายามผกูจติไวด้ว้ยการก าหนดสถานทีเ่ป็นตน้ ดจุ 

   ในประโยคว่า “เราจะไมอ่อกจากถ ้านีจ้นกวา่จติของเราจะหลดุพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน” 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูป้รารภความเพยีรนัน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๓) 

  [๔๖] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ขาดสตสิมัปชญัญะ(ความระลกึไดแ้ละความรูต้ัว) เขา้อาศัยเสนาสนะ 

อันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบ 

ความกลัวและความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความเป็นผู ้

ขาดสตสิมัปชญัญะ สว่นเรามใิชเ่ป็นผูข้าดสตสิมัปชญัญะ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบ 

สงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูม้สีตมิั่นคง พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูม้สีตมิัน่คง 

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระ 

อรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูม้สีตมิั่นคงนัน้ในตน จงึถงึความเป็นผู ้

ปลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๔) 

  [๔๗] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติดิน้รนกวดัแกวง่ เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอื 

ป่าโปรง่และป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัว 

และความขลาดอันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความเป็นผูม้จีติไมต่ัง้ 

มั่นและมจีติดิน้รนกวดัแกวง่ สว่นเรามใิชเ่ป็นผูม้จีติไมต่ัง้มั่น มจีติไมด่ ิน้รนกวดัแกวง่ 

เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิ

พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิเขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอื 

ป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะเหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธนัิน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๕) 

  [๔๘] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่เป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญา เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และ 

ป่าทบึ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ ยอ่มประสบความกลัวและความขลาด 

อันเป็นอกศุล เพราะเหตแุหง่โทษของตนคอืความเป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญา สว่นเรา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

มใิชเ่ป็นผูโ้งเ่ขลาเบาปัญญา เขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

เราเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา พระอรยิะเหลา่ใดเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา เขา้อาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ เราเป็นผูห้นึง่ในบรรดาพระอรยิะ 

เหลา่นัน้’ 

  พราหมณ์ เราเห็นชดัซึง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญานัน้ในตน จงึถงึความ 

เป็นผูป้ลอดภัยอยา่งยิง่เพือ่อยูใ่นป่า (๑๖) 

เหตสุะดุง้กลวัการอยูใ่นเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ จบ 

  [๔๙] พราหมณ์ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรอยูใ่นเสนาสนะ 

เชน่นี ้คอื อารามเจดยี ์วนเจดยี ์รกุขเจดยี์๑อันน่าสะพรงึกลัว น่าขนพองสยองเกลา้ 

ในราตรทีีก่ าหนดรูก้ันวา่วัน ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ และ ๘ ค า่ แหง่ปักษ์ ดว้ยหวังวา่ 

‘เราจะไดเ้ห็นความน่ากลัวและความขลาด’ ตอ่มา เราไดอ้ยูใ่นเสนาสนะและราตร ี

ดังกลา่วแลว้นัน้ เมือ่เราอยูใ่นเสนาสนะนัน้ สตัวป่์ามา นกยงูท าไมใ้หต้กลงมา 

หรอืลมพัดเศษใบไมใ้หต้กลงมา เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ความกลัวและความขลาด 

นีนั้น้ยอ่มเกดิขึน้แน่นอน’ เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘เพราะเหตไุร เราจงึหวงัเฉพาะ 

แตเ่รือ่งความกลัวอยูอ่ยา่งเดยีว ทางทีด่ ีเราควรจะก าจัดความกลัวและความขลาด 

ทีเ่กดิขึน้แกเ่ราในอริยิาบถทีเ่ราเป็นอยูนั่น้ ๆ เสยี’ เมือ่เราก าลังจงกรมอยู ่ความกลัว 

และความขลาดเกดิขึน้แกเ่รา เราจะไมย่นื ไมน่ั่ง ไมน่อน จะจงกรมอยู ่จนกวา่ 

จะก าจัดความกลัวและความขลาดนัน้ได ้เมือ่เรายนือยู ่ความกลัวและความขลาด 

เกดิขึน้แกเ่รา เราจะไมจ่งกรม ไมน่ั่ง ไมน่อน จะยนือยูจ่นกวา่จะก าจัดความกลัว 

และความขลาดนัน้ได ้เมือ่เราน่ังอยู ่ความกลัวและความขลาดเกดิขึน้แก่เรา เราจะ 

ไมน่อน ไมย่นื ไมจ่งกรม จะน่ังอยู ่จนกวา่จะก าจัดความกลัวและความขลาดนัน้ได ้

เมือ่เรานอนอยู ่ความกลัวและความขลาดเกดิขึน้แกเ่รา เราจะไมน่ั่ง ไมย่นื ไมจ่งกรม 

จะนอนอยูจ่นกวา่จะก าจัดความกลัวและความขลาดนัน้ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อารามเจดยี ์หมายถงึสถานทีท่ีง่ดงามดว้ยไมด้อกและไมผ้ล ทีเ่รยีกวา่ เจดยี ์เพราะเป็นสถานทีก่ระท าให ้

   วจิติร ท าใหน่้าบชูา วนเจดยี ์หมายถงึชายป่าทีต่อ้งน าเครือ่งพลกีรรมไปสังเวย ป่าสภุควันและป่าทีตั่ง้ศาล 

   เป็นทีส่ถติของเทวดาเป็นตน้ รกุขเจดยี ์หมายถงึตน้ไมใ้หญท่ีค่นเคารพบชูาใกลป้ากทางเขา้หมูบ่า้น 

   หรอืนคิมเป็นตน้ โดยเขา้ใจวา่เป็นทีอ่ยูข่องเทวดาผูม้ฤีทธิ ์(ม.ม.ูอ. ๑/๔๙/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

 

สตัวผ์ูไ้มลุ่ม่หลง 

  [๕๐] พราหมณ์ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่เขา้ใจกลางคนืแท ้ๆ วา่เป็น 

กลางวนั เขา้ใจกลางวนัแท ้ๆ วา่เป็นกลางคนื เรากลา่วการมคีวามเขา้ใจเชน่นี ้

เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้อยูด่ว้ยความหลง สว่นเราเขา้ใจกลางคนืแท ้ๆ วา่เป็น 

กลางคนื เขา้ใจกลางวนัแท ้ๆ วา่เป็นกลางวนั บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งควร 

กลา่วกับเราวา่ ‘สตัวผ์ูไ้มม่คีวามหลงไดอ้บุัตแิลว้ในโลก เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่ความสขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหแ์กช่าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  [๕๑] พราหมณ์ เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น สตก็ิมั่นคงไมฟ่ั่นเฟือน 

กายสงบระงับไมก่ระสบักระสา่ย จติเป็นสมาธมิอีารมณ์แน่วแน่ เรานัน้สงัดจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจาก 

วเิวกอยู่๑ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะ 

ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู่๒ 

เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรล ุ

ตตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‘๓ เพราะ 

ละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ ี

ทกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่๔ 

วชิชา ๓ 

  [๕๒] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๕ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้จงึ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๔ ท.ีส.ี(แปล) ๙/๔๑๓/๑๗๘ 

๕ กเิลสเพยีงดงัเนนิ (อังคณะ) หมายถงึกเิลสเพยีงดังเนนิคอืราคะ โทสะ โมหะ มลทนิ หรอืเปือกตม ในที ่

   บางแหง่ หมายถงึพืน้ทีเ่ป็นเนนิตามทีพ่ดูกันวา่ เนนิโพธิ ์เนนิเจดยี ์เป็นตน้ แต่ในทีน่ี ้ทา่นพระสารบีตุร 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

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

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

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอัน 

มากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๑เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่ 

อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ 

จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้ 

เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เราบรรล ุ

วชิชาที ่๑ นีใ้นปฐมยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัด 

ความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูฉ่ะนัน้ 

  [๕๓] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้จงึ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ืน่ใหท้ าตามความเห็นผดิ พวกเขา 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบ 

กายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค’์ เราเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

เกดิดแีละไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์คอื รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตาม 

กรรมอยา่งนีแ้ล เราบรรลวุชิชาที ่๒ นี ้ในมัชฌมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชา 

ไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคล 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูฉ่ะนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัวฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเสือ่ม คอืชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังพนิาศ ววิฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเจรญิ 

   คอืชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังฟ้ืนขึน้มาใหม ่(ว.ิอ. ๑/๑๒/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๔. ภยเภรวสตูร 

  [๕๔] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เรานัน้รูเ้ห็นอยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‘๓ เราบรรลวุชิชาที ่๓ นี ้ในปัจฉมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชา 

ไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคล 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูฉ่ะนัน้ 

  [๕๕] พราหมณ์ บางคราวทา่นอาจมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘แมว้นันี้ พระโคดม 

ยังไมเ่ป็นผูป้ราศจากราคะ โทสะ และโมหะ เพราะฉะนัน้ พระองคจ์งึเขา้อาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ’ ทา่นไมค่วรเห็นอยา่งนัน้ เราเห็น 

อ านาจประโยชน ์๒ ประการ คอื (๑) การอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันของตน 

(๒) การอนุเคราะหช์มุชนผูเ้กดิในภายหลัง จงึเขา้อาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

คอืป่าโปรง่และป่าทบึ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลส จบสิน้สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิ 

   ทีจ่ะตอ้งท าเพือ่ตนเอง แตยั่งมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นีไ้ด ้ชือ่วา่ อเสขบคุคล (ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/๑๓๘, 

   ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๒ กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข,์ การละเหตเุกดิแหง่ทกุข,์ การท าใหแ้จง้ 

   ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ม.ม.ูอ. ๑/๕๔/๑๓๘, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๓ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมดสิน้ 

   แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพุทธศาสนาถอืวา่ การบรรลพุระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๕๔/๑๓๘, ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

 

ชาณุสโสณิเป็นพทุธมามกะ 

  [๕๖] ชาณุสโสณพิราหมณ์กราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดมไดอ้นุเคราะหช์มุชน 

ผูเ้กดิในภายหลังนีแ้ลว้ เหมอืนอยา่งพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงอนุเคราะหฉ์ะนัน้ 

ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่น 

พระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรง 

ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรม และ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่ เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

ภยเภรวสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนงัคณสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ 

บคุคล ๔ ประเภท 

  [๕๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคล ๔ ประเภทนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ ประเภท ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนเป็นผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑แตไ่มรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิ 

       วา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน๒’ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑ ในเลม่นี้ 

๒ ตน ในทีน่ีห้มายถงึจติตสันดาน (ม.ม.ูอ. ๑/๕๗/๑๕๑,๖๕/๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

   ๒. บคุคลบางคนเป็นผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

       ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ 

   ๓. บคุคลบางคนเป็นผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิแตไ่มรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิ 

       วา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ 

   ๔. บคุคลบางคนเป็นผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

       วา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลใดเป็นผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิแตไ่มรู่ช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ บรรดาบคุคล ๒ ประเภท 

ทีม่กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลนีบ้ัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษต า่ทราม’ 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลใดเป็นผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ บรรดาบคุคล ๒ ประเภท 

ทีม่กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลนีบ้ัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษประเสรฐิ’ 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลใดเป็นผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิแตไ่มรู่ช้ดั 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ บรรดาบคุคล ๒ ประเภท 

ทีม่กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลนีบ้ัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษต า่ทราม’ 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลใดเป็นผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ บรรดาบคุคล ๒ ประเภท 

ทีไ่มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลนีบ้ัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษประเสรฐิ’ 

  [๕๘] เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนัน้แลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะได ้

ถามทา่นพระสารบีตุรอยา่งนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยที ่

บรรดาบคุคล ๒ ประเภทผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลหนึง่บัณฑติ 

กลา่ววา่ ‘เป็นบรุษุต า่ทราม’ แตอ่กีบคุคลหนึง่บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษประเสรฐิ’ 

และอะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยทีบ่รรดาบคุคล ๒ ประเภทผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดัง 

เนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลหนึง่บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุษุต า่ทราม’ แตอ่กีบคุคลหนึง่ 

บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุษุประเสรฐิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

  [๕๙] ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุบรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ 

บคุคลผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิแตไ่มรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิ 

ภายในตน’ พงึหวังขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักไมท่ าความพอใจใหเ้กดิขึน้ จักไมพ่ยายาม 

จักไมป่รารภความเพยีรเพือ่ละกเิลสเพยีงดังเนนินัน้ เขาจักเป็นผูม้รีาคะ โทสะ โมหะ 

มกีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติเศรา้หมองตายไป เปรยีบเหมอืนภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามา 

จากรา้นตลาด หรอืจากตระกลูชา่งทองมฝีุ่ นและสนมิจับเกรอะกรัง เจา้ของจะไมพ่งึ 

ใชส้อยและไมข่ดัสภีาชนะส ารดินัน้ ซ ้ายังเก็บมันไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นละอองฉะนัน้ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ ตอ่มา ภาชนะส ารดินัน้พงึเป็นของเศรา้หมองถกูสนมิจับยิง่ข ึน้” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถามวา่ “อยา่งนัน้หรอื ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “อยา่งนัน้น่ันแล ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลผูม้กีเิลสเพยีง 

ดังเนนิแตไ่มรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวงั 

ขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักไมท่ าความพอใจใหเ้กดิขึน้ จักไมพ่ยายาม จักไมป่รารภความเพยีร 

เพือ่ละกเิลสเพยีงดังเนนินัน้ เขาจักเป็นผูม้รีาคะ โทสะ โมหะ มกีเิลสเพยีงดงัเนนิ 

มจีติเศรา้หมองตายไป 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลผูม้กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวังขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักท าความ 

พอใจใหเ้กดิขึน้ จักพยายาม จักปรารภความเพยีรเพือ่ละกเิลสเพยีงดังเนนินัน้ 

เขาจักเป็นผูไ้มม่รีาคะ โทสะ โมหะ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติไม่เศรา้หมอง 

ตายไป เปรยีบเหมอืนภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามาจากรา้นตลาด หรอืจากตระกลูชา่งทอง 

มฝีุ่ นและสนมิจับเกรอะกรัง เจา้ของจะพงึใชส้อยและขดัสภีาชนะส ารดินัน้ ทัง้ไม ่

เก็บมันไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นละอองฉะนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ตอ่มาภาชนะส ารดินัน้พงึเป็นของ 

บรสิทุธิผ์อ่งใส” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถามวา่ “อยา่งนัน้หรอื ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “อยา่งนัน้น่ันแล ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลผูม้กีเิลสเพยีง 

ดังเนนิและรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวังขอ้นีไ้ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

คอืเขาจักท าความพอใจใหเ้กดิขึน้ จักพยายาม จักปรารภความเพยีรเพือ่ละกเิลส 

เพยีงดังเนนินัน้ เขาจักเป็นผูไ้มม่รีาคะ โทสะ โมหะ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติ 

ไมเ่ศรา้หมองตายไป 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิและไมรู่ช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักมนสกิาร 

สภุนมิติ(เครือ่งหมายวา่งาม) เพราะมนสกิารสภุนมิตินัน้ ราคะจักครอบง าจติได ้เขาจัก 

เป็นผูม้รีาคะ โทสะ โมหะ มกีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติเศรา้หมองตายไป เปรยีบเหมอืน 

ภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามาจากรา้นตลาด หรอืจากตระกลูชา่งทอง เป็นของบรสิทุธิผ์อ่งใส 

แตเ่จา้ของไมไ่ดใ้ชส้อย ทัง้ไมข่ดัสภีาชนะส ารดินัน้ ซ ้ายังเก็บมันไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นละออง 

ฉะนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ตอ่มาภาชนะส ารดินัน้พงึเป็นของเศรา้หมอง สนมิจับได”้ 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถามวา่ “อยา่งนัน้หรอื ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “อยา่งนัน้น่ันแล ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลผูไ้มม่กีเิลส 

เพยีงดังเนนิและไมรู่ต้ามความเป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ 

พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักมนสกิารสภุนมิติ เพราะมนสกิารสภุนมิตินัน้ ราคะจัก 

ครอบง าจติได ้เขาจักเป็นผูม้รีาคะ โทสะ โมหะ มกีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติเศรา้ 

หมองตายไป 

  บรรดาบคุคล ๔ ประเภทนัน้ บคุคลผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิและรูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวงัขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักไม ่

มนสกิารสภุนมิติ เพราะไมม่นสกิารสภุนมิตินัน้ ราคะจักไมค่รอบง าจติ เขาจักเป็น 

ผูไ้มม่รีาคะ โทสะ โมหะ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติไม่เศรา้หมองตายไป 

เปรยีบเหมอืนภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามาจากรา้นตลาด หรอืจากตระกลูชา่งทองเป็นของ 

บรสิทุธิผ์อ่งใส เจา้ของใชส้อยและขดัสภีาชนะส ารดินัน้ ทัง้ไมเ่ก็บมันไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นละออง 

ฉะนัน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ตอ่มา ภาชนะส ารดินัน้พงึเป็นของบรสิทุธิผ์อ่งใสยิง่นัก” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถามวา่ “อยา่งนัน้หรอื ทา่นผูม้อีาย”ุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “อยา่งนัน้น่ันแล ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลผูไ้มม่กีเิลส 

เพยีงดังเนนิและรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิภายในตน’ พงึหวงั 

ขอ้นีไ้ด ้คอืเขาจักไมม่นสกิารสภุนมิติ เพราะไมม่นสกิารสภุนมิตินัน้ ราคะจักไม ่

ครอบง าจติ เขาจักเป็นผูไ้มม่รีาคะ โทสะ โมหะ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ มจีติไม ่

เศรา้หมองตายไป 

  ทา่นโมคคัลลานะ นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย ทีบ่รรดาบคุคล ๒ ประเภทผูม้ ี

กเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลหนึง่บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษต า่ทราม’ แต ่

อกีบคุคลหนึง่บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษประเสรฐิ’ และนีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย 

ทีบ่รรดาบคุคล ๒ ประเภทผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดังเนนิเหมอืนกันนี ้บคุคลหนึง่บณัฑติ 

กลา่ววา่ ‘เป็นบรุษุต า่ทราม’ แตอ่กีบคุคลหนึง่บัณฑติกลา่ววา่ ‘เป็นบรุุษประเสรฐิ’ 

กเิลสเพยีงดงัเนนิ 

  [๖๐] ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถามวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นกลา่ววา่ ‘กเิลส 

เพยีงดังเนนิ กเิลสเพยีงดังเนนิ’ ค าวา่ ‘กเิลสเพยีงดังเนนิ’ น่ันเป็นชือ่ของอะไรหนอ” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุค าวา่ ‘กเิลสเพยีงดังเนนิ’ นี ้เป็น 

ชือ่ของอจิฉาวจร๑ ทีเ่ป็นบาปอกศุล 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูต้อ้งอาบัตหินอ ภกิษุทัง้หลายไมพ่งึรูว้า่ เราตอ้งอาบัตแิลว้’ แตเ่ป็นไปไดท้ี ่

ภกิษุทัง้หลายพงึรูว้า่ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตแิลว้ ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ 

เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุทัง้หลายรูว้า่ เราเป็นผูต้อ้งอาบัตแิลว้’ ความโกรธและความไม ่

แชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อจิฉาวจร หมายถงึการประพฤตตินในทางต ่าทรามตามอ านาจความปรารถนา (ม.ม.ูอ. ๑/๖๐/๑๕๕, ม.ม.ู 

   ฏกีา ๑/๖๐/๓๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูต้อ้งอาบัตหินอ ภกิษุทัง้หลายพงึโจทเราในทีล่ับเฉพาะ ไมพ่งึโจทในทา่มกลางสงฆ ์

แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุทัง้หลายพงึโจทภกิษุนัน้ในทา่มกลางสงฆ ์ไมพ่งึโจทในทีล่ับเฉพาะ 

ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุทัง้หลายโจทเราในทา่ม 

กลางสงฆ ์ไมโ่จทในทีล่ับเฉพาะ’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่ 

กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูต้อ้งอาบัตหินอ ภกิษุผูเ้สมอกัน๑ พงึโจทเรา ภกิษุผูไ้มเ่สมอกันไมพ่งึโจทเรา’ 

แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูไ้มเ่สมอกันพงึโจทภกิษุนัน้ ภกิษุผูเ้สมอกันไมโ่จทภกิษุนัน้ ดังนัน้ 

ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุผูไ้มเ่สมอกันโจทเรา แตภ่กิษุผู ้

เสมอกันไมโ่จทเรา’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอพระศาสดาทรงซกัถามเฉพาะเราบอ่ย ๆ แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย ไมท่รงซกัถามภกิษุอืน่ แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย’ แตเ่ป็น 

ไปไดท้ีพ่ระศาสดา พงึทรงซกัถามภกิษุอืน่บอ่ย ๆ แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย ไมท่รงซกัถามภกิษุนัน้บอ่ย ๆ แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย 

ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘พระศาสดาทรงซกัถาม 

ภกิษุอืน่บอ่ย ๆ แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย ไมท่รงซกัถามเราบอ่ย ๆ 

แลว้ทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้

ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอภกิษุทัง้หลายแวดลอ้มเราเทา่นัน้อยา่งหนาแน่นเขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร 

ไมแ่วดลอ้มภกิษุอืน่อยา่งหนาแน่นเขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร’ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุ 

ทัง้หลายพงึแวดลอ้มภกิษุอืน่อยา่งหนาแน่นเขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร ไมแ่วดลอ้มภกิษุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภกิษุผูเ้สมอกนั หมายถงึภกิษุผูต้อ้งอาบัตโิจทภกิษุผูต้อ้งอาบัตขิอ้เดยีวกัน (ม.ม.ูอ. ๑/๖๐/๑๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

นัน้อยา่งหนาแน่นเขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ 

เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุทัง้หลายแวดลอ้มภกิษุอืน่อยา่งหนาแน่นแลว้เขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร 

ไมแ่วดลอ้มเราอยา่งหนาแน่นเขา้บา้นเพือ่ภัตตาหาร’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ 

ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่ กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอเราเทา่นัน้พงึไดอ้าสนะทีด่เีลศิ๑ น ้าทีด่เีลศิ๒ บณิฑบาตทีด่เีลศิ๓ ใน 

โรงฉัน ภกิษุอืน่ไมพ่งึไดอ้าสนะทีด่เีลศิ น ้าทีด่เีลศิ บณิฑบาตทีด่เีลศิในโรงฉัน’ 

แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุอืน่พงึไดอ้าสนะทีด่เีลศิ น ้าทีด่เีลศิ บณิฑบาตทีด่เีลศิในโรงฉัน 

ภกิษุนัน้ไมไ่ดอ้าสนะทีด่เีลศิ น ้าทีด่เีลศิ บณิฑบาตทีด่เีลศิในโรงฉัน ดังนัน้ ภกิษุนัน้ 

ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุอืน่ไดอ้าสนะทีด่เีลศิ น ้าทีด่เีลศิ 

บณิฑบาตทีด่เีลศิในโรงฉัน เราไมไ่ดอ้าสนะทีด่เีลศิ น ้าทีด่เีลศิ บณิฑบาตทีด่เีลศิ 

ในโรงฉัน’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอเราเทา่นัน้ฉันในโรงฉันเสร็จแลว้พงึไดอ้นุโมทนา ภกิษุอืน่ฉันในโรงฉัน 

เสร็จแลว้ไมพ่งึไดอ้นุโมทนา’ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุอืน่ฉันในโรงฉันเสร็จแลว้พงึไดอ้นุโมทนา 

ภกิษุนัน้ฉันในโรงฉันเสร็จแลว้ไมพ่งึไดอ้นุโมทนา ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ 

ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุอืน่ฉันในโรงฉันเสร็จแลว้ไดอ้นุโมทนา เราฉันในโรงฉัน 

เสร็จแลว้ไมไ่ดอ้นุโมทนา’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลส 

เพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้่า 

‘โอหนอ ขอเราเทา่นัน้พงึไดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม ภกิษุอืน่ไม่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสนะทีด่เีลศิ หมายถงึทีน่ั่งหัวแถว (ม.ม.ูอ. ๑/๖๐/๑๕๗) 

๒ น า้ทีด่เีลศิ หมายถงึน ้าทักษิณา (ม.ม.ูอ. ๑/๖๐/๑๕๗) 

๓ บณิฑบาตทีด่เีลศิ หมายถงึบณิฑบาตทีถ่วายแกพ่ระเถระผูเ้ป็นประธานในสงฆ ์(ม.ม.ูอ. ๑/๖๐/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

พงึไดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม’ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุอืน่พงึไดแ้สดง 

ธรรมแกภ่กิษุทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม ภกิษุนัน้ไมไ่ดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลายผูอ้ยู่ 

ในอาราม ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุอืน่ได ้

แสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม เราไมไ่ดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย 

ผูอ้ยูใ่นอาราม’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอเราเทา่นัน้พงึไดแ้สดงธรรมแกภ่กิษุณีทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม ฯลฯ 

พงึไดแ้สดงธรรมแกอ่บุาสกทัง้หลาย ฯลฯ พงึไดแ้สดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลาย 

ภกิษุอืน่ไมพ่งึไดแ้สดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม’ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุ 

อืน่พงึไดแ้สดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม ภกิษุนัน้ไมไ่ดแ้สดงธรรม 

แกอ่บุาสกิาทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ 

เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุอืน่ไดแ้สดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลายผูอ้ยูใ่นอาราม เราไมไ่ด ้

แสดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลาย ผูอ้ยูใ่นอาราม’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ 

ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอภกิษุทัง้หลายพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเราเทา่นัน้ ไมพ่งึ 

สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุอืน่’ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุทัง้หลายพงึสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูา ภกิษุอืน่ ไมพ่งึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุนัน้ 

ดงันัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุทัง้หลายสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาภกิษุอืน่ ไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา’ ความโกรธ 

และความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่ กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอย่างนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอภกิษุณีทัง้หลายพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเราเทา่นัน้ ฯลฯ 

อบุาสกทัง้หลาย ฯลฯ อบุาสกิาทัง้หลายพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเราเท่านัน้ 

ไมพ่งึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุอืน่’ แตเ่ป็นไปไดท้ีอ่บุาสกิาทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

พงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุอืน่ ไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุนัน้ 

ดังนัน้ ภกิษุนัน้ ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘อบุาสกิาทัง้หลายสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาภกิษุอืน่ ไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา’ ความโกรธ 

และความไมแ่ชม่ชืน่ ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘โอหนอ ขอเราเทา่นัน้พงึไดจ้วีรอันประณีต ภกิษุอืน่ไมพ่งึไดจ้วีรอันประณีต’ แต ่

เป็นไปไดท้ีภ่กิษุอืน่พงึไดจ้วีรอันประณีต ภกิษุนัน้ไมไ่ดจ้วีรอันประณีต ดังนัน้ 

ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ ‘ภกิษุอืน่ไดจ้วีรอันประณีต เราไมไ่ด ้

จวีรอันประณีต’ ความโกรธ และความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

“โอหนอ ขอเราเทา่นัน้พงึไดบ้ณิฑบาตอันประณีต ฯลฯ เสนาสนะอันประณีต ฯลฯ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิารอนัประณีต ภกิษุอืน่ไมพ่งึไดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารอันประณีต’ 

แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุอืน่พงึไดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารอันประณีต ภกิษุนัน้ไมไ่ดค้ลิาน- 

ปัจจัยเภสชับรขิารอันประณีต ดังนัน้ ภกิษุนัน้ก็จะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่ 

‘ภกิษุอืน่ไดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารอันประณีต เราไมไ่ดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารอัน 

ประณีต’ ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ นี ้ชือ่วา่กเิลสเพยีงดังเนนิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุค าวา่ ‘กเิลสเพยีงดังเนนิ’ นี ้เป็นชือ่แหง่อจิฉาวจรทัง้หลายที ่

เป็นบาปอกศุล 

อจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุล 

  [๖๑] ทา่นผูม้อีาย ุอจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นีท้ีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ยังละ 

ไมไ่ด ้ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู ่แมว้า่ภกิษุนัน้จะเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร มเีสนาสนะ 

อันสงัด ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร เทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับตรอก นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ 

เป็นวตัร ครองจวีรเศรา้หมองก็ตาม เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายก็ไมส่กัการะ เคารพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

นับถอื บชูาภกิษุนัน้เลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุล 

เหลา่นัน้ทีภ่กิษุนัน้ยังละไมไ่ด ้ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู ่ภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามา 

จากรา้นตลาดหรอืจากตระกลูชา่งทอง เป็นของบรสิทุธิผ์อ่งใส พวกเจา้ของพงึใสซ่ากง ู

ซากสนัุข หรอืซากศพมนุษยจ์นเต็มภาชนะส ารดินัน้ ปิดดว้ยภาชนะส ารดิใบอืน่แลว้ 

น าไปยังรา้นตลาด คนเห็นภาชนะส ารดินัน้แลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

สิง่ทีท่า่นน าไปนีค้อือะไร ดเูหมอืนจะเป็นของทีน่่าพอใจอยา่งยิง่’ เขาลกุขึน้เปิดภาชนะ 

ส ารดินัน้ด ูความไมพ่อใจ ความเป็นของปฏกิลู และความเป็นของน่ารังเกยีจจงึเกดิขึน้ 

พรอ้มกับการเห็นซากงเูป็นตน้นัน้ แมค้นทีห่วิก็ไมต่อ้งการจะบรโิภค ไมต่อ้งกลา่ว 

ถงึคนทีบ่รโิภคอิม่แลว้ แมฉั้นใด อจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ยังละไมไ่ด ้ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู ่แมภ้กิษุนัน้จะเป็นผูอ้ยูป่่า 

เป็นวตัร มเีสนาสนะอันสงัด ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร เทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับตรอก 

นุ่มหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ครองจวีรเศรา้หมองก็ตาม เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายก็ 

ไมส่กัการะ เคารพ นับถอื บชูาภกิษุรปูนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอจิฉาวจร 

ทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีภ่กิษุรปูนัน้ยังละไมไ่ด ้ยงัปรากฏและเลา่ขานกันอยู ่

  [๖๒] อจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นี ้ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ละไดแ้ลว้ 

ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู ่แมเ้ธอจะอยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้น รับนมินต ์ครองจวีร 

ของคหบดก็ีตาม เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายก็สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเธอ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะอจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ภกิษุรปูนัน้ละไดแ้ลว้ ยังปรากฏ 

และเลา่ขานกันอยู ่ภาชนะส ารดิทีเ่ขาน ามาจากรา้นตลาดหรอืจากตระกลูชา่งทอง 

เป็นของบรสิทุธิผ์อ่งใส เจา้ของใสข่า้วสกุแหง่ขา้วสาลทัีง้หลาย ทีเ่ลอืกของสกปรก 

ออกแลว้ใสแ่กงและกับขา้วหลายอยา่งจนเต็มภาชนะส ารดินัน้ปิดดว้ยภาชนะส ารดิ 

ใบอืน่แลว้น าไปยังรา้นตลาด คนเห็นภาชนะส ารดินัน้แลว้พงึพดูอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผู ้

เจรญิ สิง่ทีท่า่นน าไปนีค้อือะไร ดเูหมอืนจะเป็นของทีน่่าพอใจอยา่งยิง่’ เขาลกุขึน้ 

เปิดภาชนะส ารดินัน้ด ูความพอใจ ความเป็นของไมน่่าปฏกิลู และความเป็นของ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

ไมน่่ารังเกยีจจงึเกดิขึน้พรอ้มกับการเห็นขา้วสกุแหง่ขา้วสาลนัีน้ แมค้นทีบ่รโิภคอิม่ 

แลว้ก็ตอ้งการบรโิภค ไมต่อ้งกลา่วถงึคนทีห่วิเลย แมฉั้นใด อจิฉาวจรทีเ่ป็นบาปอกศุล 

เหลา่นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ละไดแ้ลว้ ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู่ 

แมเ้ธอจะอยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้น รับนมินต ์ครองจวีรของคหบดก็ีตาม เพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายก็สกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเธอ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอจิฉาวจร 

ทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีภ่กิษุรปูนัน้ละไดแ้ลว้ ยังปรากฏและเลา่ขานกันอยู่” 

อปุมาดว้ยบตุรชา่งท ารถ 

  [๖๓] เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระสารบีตุรวา่ “ทา่นสารบีตุร อปุมาปรากฏขึน้แกก่ระผม” 

  ทา่นพระสารบีตุร จงึกลา่ววา่ “ทา่นมหาโมคคัลลานะ ขอใหอ้ปุมาปรากฏขึน้ 

แกท่า่น ทา่นจงกลา่วอปุมานัน้เถดิ๑” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะจงึกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุสมัยหนึง่กระผมอยู ่

ในเขตกรงุราชคฤหซ์ึง่มภีเูขาลอ้มดจุคอกววั ครัน้ในเวลาเชา้ กระผมครองอันตร- 

วาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้บตุรชา่งท ารถชือ่ 

สมตีถิากกงลอ้รถอยู ่อาชวีกผูเ้ป็นบตุรของนายปัณฑ ุซึง่เป็นชา่งท ารถคนเกา่ยนื 

อยูใ่กลน้ายสมตี ิครัง้นัน้ อาชวีกนัน้ไดเ้กดิความคดิขึน้ในใจอยา่งนีว้า่ ‘โอหนอ 

ขอบตุรของชา่งท ารถชือ่สมตีนิีพ้งึถากสว่นโคง้ สว่นคดและกระพีแ้หง่กงลอ้นีอ้อกเสยี 

เมือ่เป็นเชน่นี ้กงลอ้นีก็้จะหมดโคง้ หมดคด หมดกระพี ้มแีตแ่กน่ลว้น ๆ’ บตุร 

ของชา่งท ารถชือ่สมตีก็ิถากสว่นโคง้ สว่นคดและกระพีแ้หง่กงลอ้นัน้ไดเ้หมอืนอยา่ง 

ทีอ่าชวีกนัน้มคีวามคดิขึน้ในใจ ครัง้นัน้ อาชวีกนัน้ไดเ้ปลง่วาจาแสดงความดใีจวา่ 

‘นายสมตีถิากเหมอืนรูใ้จ’ 

  อยา่งนัน้น่ันแล ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลเหลา่ใดไมม่ศีรัทธาตอ้งการทีจ่ะมชีวีติอยู ่

(ในโลกนี)้ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ มใิชด่ว้ยศรัทธา เป็นคนโออ้วด มมีารยา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๖๙/๒๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๕. อนังคณสตูร 

หลอกลวง ฟุ้งซา่น ถอืตน กลับกลอก ปากกลา้ ไมส่ ารวมวาจา ไมคุ่ม้ครองทวาร 

ในอนิทรยีทั์ง้หลาย๑ ไมรู่ป้ระมาณในการบรโิภค ไมป่ระกอบความเพยีรในธรรม 

เป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง ไมใ่สใ่จสมณธรรม ไมม่คีวามเคารพอยา่งหนักแน่นใน 

สกิขา เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก 

เกยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่น ขาดสตสิมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติ 

หมนุไปผดิ เป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญา ทา่นสารบีตุรถาก(กเิลส) ดว้ยธรรมบรรยาย 

นีเ้หมอืนรูใ้จของบคุคลเหลา่นัน้ 

  อนึง่ กลุบตุรเหลา่ใดมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมโ่ออ้วด ไมม่ ี

มารยา ไมห่ลอกลวง ไมฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตน ไมก่ลับกลอก ไมป่ากกลา้ ส ารวมวาจา 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูป้ระมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรใน 

ธรรมเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง ใสใ่จในสมณธรรม มคีวามเคารพอยา่งหนักแน่น 

ในสกิขา ไมเ่ป็นผูม้ักมาก ไมเ่ป็นผูย้อ่หยอ่น ไมเ่ป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ไม ่

ทอดธรุะในปวเิวก ปรารภความเพยีร อทุศิกายและใจ มสีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะ 

มจีติมั่นคง มจีติแน่วแน่ ไมเ่ป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญา กลุบตุรเหลา่นัน้ฟังธรรม- 

บรรยายนีข้องทา่นพระสารบีตุร เหมอืนหนึง่วา่จะดืม่จะกลนืไวด้ว้ยวาจาและใจวา่ 

‘ดจีรงิหนอ ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นพระสารบีตุรผูเ้ป็นเพือ่นพรหมจาร ีท าใหเ้ราทัง้หลาย 

ออกจากอกศุลธรรมแลว้ใหด้ ารงอยูใ่นกศุลธรรม สตรสีาวหรอืบรุษุหนุ่มชอบแตง่ตัว 

ช าระสระเกลา้แลว้ไดด้อกอบุล ดอกมะล ิหรอืดอกล าดวน ประคองไวด้ว้ยมอื 

ทัง้ ๒ แลว้ยกขึน้วางไวเ้หนอืเศยีรเกลา้ แมฉั้นใด กลุบตุรเหลา่นัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มศีรัทธา ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ไมห่ลอกลวง ไม ่

ฟุ้งซา่น ไมถ่อืตน ไมก่ลับกลอก ไมป่ากกลา้ ส ารวมวาจา คุม้ครองทวารใน 

อนิทรยีทั์ง้หลาย รูป้ระมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรในธรรมเป็นเครือ่งตืน่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย หมายถงึไมส่ ารวมกรรมทวาร (คอื กาย วาจา ใจ) ในอนิทรยี ์๖ 

   คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ (ม.ม.ูอ. ๑/๖๓/๑๖๔) และดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๖๗/๒๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

อยา่งตอ่เนือ่ง ใสใ่จในสมณธรรม มคีวามเคารพอยา่งหนักแน่นในสกิขา ไมเ่ป็น 

ผูม้ักมาก ไมเ่ป็นผูย้อ่หยอ่น ไมเ่ป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ไมท่อดธรุะในปวเิวก 

ปรารภความเพยีร อทุศิกายและใจ มสีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะ มจีติมั่นคง มจีติ 

แน่วแน่ ไมเ่ป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญา ไดฟั้งธรรมบรรยายนีข้องทา่นพระสารบีตุรแลว้ 

เหมอืนหนึง่วา่จะดืม่จะกลนืไวด้ว้ยวาจาและใจวา่ ‘ดจีรงิหนอ ทา่นผูเ้จรญิ ทา่น 

พระสารบีตุรผูเ้ป็นเพือ่นพรหมจารที าใหเ้ราทัง้หลายออกจากอกศุลธรรมแลว้ให ้

ด ารงอยูใ่นกศุลธรรม” 

  พระอัครสาวกทัง้ ๒ นัน้ตา่งชืน่ชมภาษิตของกันและกัน ดังนีแ้ล 

อนงัคณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อากงัเขยยสูตร๑ 

วา่ดว้ยความหวงั ๑๗ ประการ 

  [๖๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์อยู ่จง 

ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร๒อยู ่จงเป็น 

ผูเ้ห็นภัยในโทษแมเ้พยีงเล็กนอ้ย สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๑/๑๕๖ 

๒ ค าวา่ อาจาระ หมายถงึความไมล่ว่งละเมดิทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความส ารวมระวังในศลีทัง้ปวง 

   และความทีภ่กิษุไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาอาชวีะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงต าหน ิค าวา่ โคจร หมายถงึการไมเ่ทีย่ว 

   ไปยังสถานทีไ่มค่วรเทีย่วไป เชน่ ทีอ่ยูข่องหญงิแพศยา การไมค่ลกุคลกีับบคุคลทีไ่มส่มควรคลกุคลดีว้ย 

   เชน่ พระราชา การไม่คบหากับตระกลูทีไ่มส่มควรคบหา เชน่ ตระกลูทีไ่มม่ศีรัทธา ไมม่คีวามเลือ่มใส 

   ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยอาจาระและโคจรดังกลา่วมานี ้ชือ่ว่า ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร (อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๕๑๓-๕๑๔/๓๘๘-๓๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

  [๖๕] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึเป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจ เป็นทีเ่คารพ 

       และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย’ ภกิษุนัน้พงึท าศลี 

       ใหบ้รบิรูณ์ หมั่นประกอบธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิ 

       หา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา๑ เพิม่พนูเรอืนวา่ง๒ 

   ๒. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

       คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ หมั่นประกอบ 

       ธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ย 

       วปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

   ๓. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึบรโิภคจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

       และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารของชนเหลา่ใด ขอสกัการะของชน 

       เหลา่นัน้ พงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ 

       หมั่นประกอบธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน 

       ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

   ๔. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘ญาตสิาโลหติ๓เหลา่ใดผูล้ว่งลับไปแลว้ มจีติ 

       เลือ่มใส ระลกึถงึเราอยู ่ขอการระลกึถงึเราของญาตสิาโลหติ 

       เหลา่นัน้พงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ 

       หมั่นประกอบธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน 

       ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วปิสัสนา หมายถงึอนุปัสสนา ๗ ประการ คอื (๑) อนจิจานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง) 

   (๒) ทกุขานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความเป็นทกุข)์ (๓) อนัตตานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความไมม่ตีัวตน) 

   (๔) นพิพทิานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความน่าเบือ่หน่าย) (๕) วริาคานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความคลาย 

   ก าหนัด) (๖) นโิรธานุปัสสนา (พจิารณาเห็นความดับกเิลส) (๗) ปฏนิสิสัคคานุปัสสนา (พจิารณาเห็น 

   ความสลัดทิง้กเิลส) (ม.ม.ูอ. ๑/๖๕/๑๖๙) 

๒ เพิม่พนูเรอืนวา่ง ในทีน่ีห้มายถงึการเรยีนกัมมัฏฐาน คอื สมถะและวปัิสสนา เขา้ไปสูเ่รอืนวา่งน่ัง 

   พจิารณาอยูต่ลอดคนืและวัน แลว้บ าเพ็ญอธจิติตสกิขาดว้ยสมถกัมมัฏฐาน บ าเพ็ญอธปัิญญาสกิขาดว้ย 

   วปัิสสนากัมมัฏฐาน (ม.ม.ูอ. ๑/๖๔/๑๖๙-๑๗๐, องฺ.ทสก.อ. ๓/๗๑/๓๕๗) 

๓ ญาต ิหมายถงึบดิามารดาของสาม ีหรอืบดิามารดาของภรรยาและเครอืญาตขิองทัง้ ๒ ฝ่าย 

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

   ๑/๖๕/๓๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

  [๖๖] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๕. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึขม่ความไมย่นิด(ีในกศุลธรรม) และ 

       ความยนิด(ีในกามคณุ ๕) อนึง่ ความไมย่นิด ีไมพ่งึครอบง าเรา 

       เราพงึครอบง าย า่ยคีวามไมย่นิดทีีเ่กดิขึน้อยู่’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีให ้

       บรบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

   ๖. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึเอาชนะความขลาดกลัว อนึง่ ความ 

       ขลาดกลัวไมพ่งึครอบง าเรา เราพงึเอาชนะ ครอบง า ย า่ยคีวาม 

       ขลาดกลัวทีเ่กดิขึน้อยู’่ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ 

       เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

   ๗. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึไดฌ้าน ๔ ซึง่เป็นอภเิจตสกิ๑ เป็น 

       เครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก 

       ไดโ้ดยไมล่ าบาก’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนู 

       เรอืนวา่ง 

   ๘. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึบรรลวุโิมกขท์ีส่งบ เป็นอรปูฌาน 

       เพราะกา้วลว่งรปูาวจรฌานดว้ยนามกาย’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีให ้

       บรบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

  [๖๗] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๙. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึเป็นพระโสดาบัน๒ เพราะสงัโยชน์๓ ๓ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภเิจตสกิ หมายถงึอปุจารสมาธ ิ(ม.ม.ูอ. ๑/๖๖/๑๗๓) 

๒ โสดาบนั หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพราะค าวา่ โสตะ เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

   (อภ.ิปญฺจ.อ. ๓๑/๕๓ ดปูระกอบใน ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕) 

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

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

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

  ๕ ขอ้ตน้ชือ่โอรัมภาคยิสังโยชน ์๕ ขอ้หลังชือ่อทุธัมภาคยิสังโยชน ์พระโสดาบันละสังโยชน ์๓ 

ขอ้ตน้ได ้พระสกทาคามที าสังโยชนท์ี ่๔ และที ่๕ ใหเ้บาบาง พระอนาคามลีะสังโยชน ์๕ ขอ้ตน้ไดห้มด 

พระอรหันตล์ะสังโยชนไ์ดห้มดทัง้ ๑๐ ขอ้ (องฺ.ทสก.(แปล) ๒๔/๑๓/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

       ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่๑ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

       สมัโพธิ๒ในวันขา้งหนา้’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ 

       เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

          ๑๐. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึเป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน์ 

       ๓ ประการสิน้ไป (และ)เพราะท าราคะ โทสะ โมหะใหเ้บาบาง 

       กลับมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีว แลว้ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ ภกิษุนัน้ 

       พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ หมั่นประกอบธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน 

       ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

          ๑๑. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึเป็นโอปปาตกิะ๓ เพราะโอรัมภาคยิ- 

       สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในพรหมโลกนัน้ ไมต่อ้ง 

       กลับมาจากโลกนัน้อกี’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนู 

       เรอืนวา่ง 

  [๖๘] ภกิษุทัง้หลาย 

         ๑๒. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึบรรลวุธิแีสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื 

       คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้

       แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง และภเูขา 

       ไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิ 

       เหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบน 

       แผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้

       ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

       มากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได’้ ภกิษุนัน้พงึ 

       ท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมม่ทีางตกต า่ หมายถงึไมต่กไปในอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน แดนเปรต และพวกอสรู 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒) 

๒ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๗/๒๔๒, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๕) 

๓ โอปปาตกิะ หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพไว ้เชน่ 

   เทวดาและสัตวน์รกเป็นตน้ (เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิใน 

   สทุธาวาส (ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิุทธิ)์ ๕ ชัน้ มชีัน้อวหิาเป็นตน้ แลว้ด ารงภาวะอยูใ่นชัน้นัน้ ๆ ปรนิพิพานสิน้ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

         ๑๓. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์

       (๒) เสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

       เหนอืมนุษย’์ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

         ๑๔. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึก าหนดรูใ้จของสตัวอ์ืน่และบคุคลอืน่ 

       คอื จติมรีาคะก็รูช้ดัวา่ ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูช้ดั 

       วา่ ‘จติปราศจากราคะ’ จติมโีทสะก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติ 

       ปราศจากโทสะก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโทสะ’ จติมโีมหะก็รูช้ดัวา่ 

       ‘จติมโีมหะ’ หรอืจติปราศจากโมหะก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโมหะ’ 

       จติหดหูก็่รูช้ดัวา่ ‘จติหดหู’่ หรอืจติฟุ้งซา่นก็รูช้ดัวา่ ‘จติฟุ้งซา่น’ 

       จติเป็นมหัคคตะ๑ ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ หรอืจติไมเ่ป็น 

       มหัคคตะก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นมหัคคตะ’ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดั 

       วา่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมม่ ี

       จติอืน่ยิง่กวา่’ จติเป็นสมาธก็ิรูช้ดัวา่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ หรอืจติไม ่

       เป็นสมาธก็ิรูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ จติหลดุพน้ก็รูช้ดัวา่ ‘จติ 

       หลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ ภกิษุนัน้ 

       พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

         ๑๕. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ 

       ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ 

       ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง 

       ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอด 

       สงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง 

       ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๒เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้เรา 

       มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และ 

       มอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ 

       เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์

       และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จุตจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เราระลกึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญช่ัน้รปูาวจรและชัน้อรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่กเิลสได ้

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

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๖. อากังเขยยสตูร 

       ชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไป และชวีประวตัอิยา่งนี’้ 

       ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯ เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

         ๑๖. หากภกิษุพงึหวังวา่ ‘เราพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ 

       ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิย ์

       อันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ 

       ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ย 

       พระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นผดิ 

       พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ 

       แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่ว 

       รา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความ 

       เห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

       เราเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

       ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

       รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีให ้

       บรบิรูณ์ หมั่นประกอบธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิหา่ง 

       จากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

  [๖๙] ภกิษุทัง้หลาย 

         ๑๗. หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๒ ปัญญาวมิตุติ๓ 

       อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชือ่วา่ อบาย เพราะปราศจากความงอกงาม คอืความเจรญิหรอืความสขุ ชือ่วา่ ทคุต ิเพราะเป็นคต ิ

   คอืเป็นทีตั่ง้แหง่ทกุข ์ชือ่วา่ วนิบิาต เพราะเป็นสถานทีต่กไปของหมูส่ัตวท์ีท่ าความชัว่ ชือ่วา่ นรก เพราะ 

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

๒ เจโตวมิตุต ิหมายถงึสมาธทิีส่ัมปยตุดว้ยอรหัตตผล ทีช่ ือ่วา่ เจโตวมิตุต ิเพราะพน้จากราคะ(ทีเ่ป็น 

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

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

๓ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึปัญญาทีส่หรคตดว้ยอรหัตตผลนัน้ ทีช่ ือ่ว่า ปญัญาวมิตุต ิเพราะหลดุพน้จาก 

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

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

   องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

       อยูใ่นปัจจบุัน’ ภกิษุนัน้พงึท าศลีใหบ้รบิรูณ์ หมั่นประกอบธรรม 

       เครือ่งสงบใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ย 

       วปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย เราเห็นประโยชนจ์งึกลา่ววา่ ‘เธอทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ 

มปีาตโิมกขส์มบรูณ์อยู ่จงส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

อาจาระและโคจรอยู ่จงเป็นผูเ้ห็นภัยในโทษแมเ้พยีงเล็กนอ้ย สมาทานศกึษาใน 

สกิขาบททัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อากงัเขยยสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วตัถปูมสตูร 

วา่ดว้ยขอ้อปุมาดว้ยผา้ 

  [๗๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ชา่งยอ้มผา้จะพงึน าผา้ทีส่กปรก เปรอะเป้ือน ใสล่งในน ้ายอ้มส ี

คอื สเีขยีว สเีหลอืง สแีดง หรอืสชีมพ ูผา้ผนืนัน้จะพงึเป็นผา้ทีย่อ้มไดไ้มด่ ีมสี ี

ไมส่ดใส ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะผา้ผนืนัน้เป็นผา้ทีไ่มส่ะอาด แมฉั้นใด เมือ่จติ 

เศรา้หมอง ทคุติ๑ก็เป็นอนัหวงัได ้ฉันนัน้เหมอืนกัน ชา่งยอ้มผา้ จะพงึน าผา้ทีส่ะอาด 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ทคุต ิม ี๒ อย่าง คอื (๑) ปฏปิตัตทิคุต ิหมายถงึคตคิอืการปฏบัิตชิั่วดว้ยอ านาจกเิลสแบง่เป็น ๒ อยา่ง 

   ไดแ้ก ่อาคารยิปฏปัิตตทิคุต ิคอืทคุตขิองคฤหัสถผ์ูม้จีติเศรา้หมองฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤตอิกศุล- 

   กรรมบถ ๑๐ และอนาคารยิปฏปัิตตทิคุต ิคอืคตขิองบรรพชติผูม้จีติเศรา้หมอง ตะเกยีกตะกายท าลายสงฆ ์

   ท าลายเจดยีป์ระพฤตอินาจาร (๒) คตทิคุต ิหมายถงึคตหิรอืภมูเิป็นทีไ่ปอันเป็นทกุขแ์บง่เป็น ๒ อย่าง 

   ไดแ้ก ่อาคารยิทคุต ิคอืคตขิองคฤหัสถผ์ูต้ายแลว้ไปเกดิในนรกบา้ง ก าเนดิสัตวด์รัิจฉานบา้ง เปรตวสิัย 

   บา้ง และอนาคารยิทคุต ิคอืทคุตขิองบรรพชติผูม้รณภาพแลว้ ไปเกดิในนรกเป็นตน้ เป็นสมณยักษ์ เป็น 

   สมณเปรต มกีายลกุโชตชิว่งเพราะผา้สังฆาฏเิป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๗๐/๑๘๐, ม.ม.ูฏกีา ๑/๗๐/๑๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

หมดจด ใสล่งในน ้ายอ้มส ีคอื สเีขยีว สเีหลอืง สแีดง หรอืสชีมพ ูผา้ผนืนัน้ 

จะพงึเป็นผา้ทีย่อ้มไดด้ ีมสีสีดใส ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะผา้ผนืนัน้เป็นผา้ทีส่ะอาด 

แมฉั้นใด เมือ่จติไมเ่ศรา้หมอง สคุติ๑ก็เป็นอันหวงัได ้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

อปุกเิลสแหง่จติ ๑๖ ชนดิ 

[๗๑] ภกิษุทัง้หลาย อปุกเิลส๒แหง่จติ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อภชิฌาวสิมโลภะ(ความโลภไมส่ม า่เสมอคอืความเพง่เล็งอยากได ้

       สิง่ของของผูอ้ ืน่)    เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๒. พยาบาท(ความคดิปองรา้ยผูอ้ ืน่)  เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๓. โกธะ(ความโกรธ)    เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๔. อปุนาหะ(ความผกูโกรธ)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๕. มักขะ(ความลบหลูค่ณุทา่น)  เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๖. ปฬาสะ(ความตเีสมอ)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๗. อสิสา(ความรษิยา)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สคุต ิม ี๒ อยา่ง คอื (๑) ปฏปิตัตสิคุต ิหมายถงึคต ิคอืการปฏบัิตดิดีว้ยจติบรสิทุธิแ์บง่เป็น ๒ อยา่ง ไดแ้ก่ 

   อาคารยิปฏปัิตตสิคุต ิมจีติบรสิทุธิง์ดเวน้จากการฆา่สัตวบ์า้ง จากการลักทรัพยบ์า้ง บ าเพ็ญกศุลกรรมบถ  

   ๑๐ ใหบ้รบิูรณ์ อนาคารยิปฏปัิตตสิคุต ิคอืสคุตขิองบรรพชติผูม้จีติบรสิทุธิ ์รักษาปารสิทุธศิลี ๔ ใหบ้รสิทุธิ ์ 

   สมาทานธุดงค ์๑๓ ขอ้ เรยีนกัมมัฏฐานในอารมณ์ ๓๘ ประการ กระท ากสณิบรกิรรม ท าฌาณสมาบัตใิห ้

   เกดิขึน้ เจรญิโสดาปัตตมิรรค ฯลฯ อนาคามมิรรค (๒) คตสิคุต ิหมายถงึคตหิรอืภมูเิป็นทีไ่ปอันเป็นสขุ 

   แบง่เป็น ๒ อย่าง ไดแ้ก ่อาคารยิสคุต ิคอืสคุตขิองคฤหัสถผ์ูต้ายแลว้ไปเกดิเป็นมนุษยท์ีม่ชีาตติระกลูสงู 

   มั่งค่ังดว้ยทรัพย ์เพยีบพรอ้มดว้ยเกยีรตยิศบา้ง เป็นเทวดาทีม่ศัีกดิใ์หญบ่า้ง และอนาคารยิสคุต ิคอืคต ิ

   ของบรรพชติผูม้รณภาพแลว้ไปเกดิในตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ และตระกลูคหบด ีหรอืไปเกดิใน 

   กามาวจรเทวโลก ๖ ชัน้บา้ง ในพรหมโลก ๑๐ ชัน้ ในสทุธาวาสภมู ิ๕ ชัน้ หรอืในอรปูพรหม ๔ ชัน้บา้ง 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๗๐/๑๘๐) 

๒ อปุกเิลส หมายถงึกเิลสทีจ่รมาดว้ยอ านาจโลภะ โทสะ และโมหะ แลว้ท าจติเดมิ(ภวังคจติ)ทีแ่มป้กตก็ิ 

   บรสิทุธิอ์ยูแ่ลว้ใหต้อ้งเศรา้หมอง (ม.ม.ูอ. ๑/๗๑/๑๘๑, อง.เอกก.อ. ๑/๔๙/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

   ๘. มัจฉรยิะ(ความตระหนี)่   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๙. มายา(มารยา)    เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๐. สาเถยยะ(ความโออ้วด)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๑. ถัมภะ(ความหัวดือ้)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๒. สารัมภะ(ความแขง่ด)ี   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๓. มานะ(ความถอืตัว)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๔. อตมิานะ(ความดหูมิน่เขา)  เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๕. มทะ(ความมัวเมา)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

   ๑๖. ปมาทะ(ความประมาท)   เป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้รูช้ดัดังนีว้า่ 

  ‘อภชิฌาวสิมโลภะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอภชิฌาวสิมโลภะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘พยาบาท เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละพยาบาทอนัเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘โกธะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละโกธะอันเป็นอปุกเิลส 

แหง่จติได ้... ‘อปุนาหะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอปุนาหะอันเป็นอปุกเิลส 

แหง่จติได ้... ‘มักขะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมักขะอันเป็นอปุกเิลสแหง่ 

จติได ้... ‘ปฬาสะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละปฬาสะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... 

‘อสิสา เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอสิสาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มัจฉรยิะ 

เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมัจฉรยิะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มายา เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมายาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘สาเถยยะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละสาเถยยะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘ถัมภะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละถัมภะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘สารัมภะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละสารัมภะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มานะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมานะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘อตมิานะ เป็น 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอตมิานะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มทะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมทะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  ภกิษุนัน้รูช้ดัดังนีว้า่ ‘ปมาทะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละปมาทะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  [๗๓] ภกิษุทัง้หลาย ในกาลใด ภกิษุรูช้ดัดังนีว้า่ 

  ‘อภชิฌาวสิมโลภะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอภชิฌาวสิมโลภะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘พยาบาท เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละพยาบาทอนัเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘โกธะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละโกธะอันเป็นอปุกเิลส 

แหง่จติได ้... ‘อปุนาหะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอปุนาหะอันเป็นอปุกเิลส 

แหง่จติได ้... ‘มักขะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมักขะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

... ‘ปฬาสะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละปฬาสะอนัเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... 

‘อสิสา เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอสิสาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มัจฉรยิะ 

เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมัจฉรยิะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มายา เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมายาอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘สาเถยยะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละสาเถยยะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘ถัมภะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละถัมภะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘สารัมภะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละสารัมภะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มานะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมานะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘อตมิานะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละอตมิานะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้... ‘มทะ เป็น 

อปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละมทะอันเป็นอปุกเิลสแหง่จติได ้

  ภกิษุผูรู้ช้ดัดังนีว้า่ ‘ปมาทะ เป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ แลว้จงึละปมาทะอันเป็น 

อปุกเิลสแหง่จติได ้

  [๗๔] ในกาลนัน้ ภกิษุนัน้จะมคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ี่ 

ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค‘๑ จะมคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมเป็น 

ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบ 

ดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ และ 

จะมคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผู ้

ปฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื 

๘ บคุคล๒ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย 

ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นเนือ้นาบญุอัน 

ยอดเยีย่มของโลก’ 

  [๗๕] เพราะเหตทุีภ่กิษุนัน้สละ คาย ปลอ่ย ละ สลดัทิง้สว่นแหง่กเิลสไดแ้ลว้ 

เธอยอ่มไดค้วามรูแ้จง้อรรถ ความรูแ้จง้ธรรม และความปราโมทยอ์ันประกอบดว้ย 

ธรรมวา่ ‘เรามคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระพทุธเจา้’ เมือ่เธอมปีราโมทยแ์ลว้ ปีต ิ

ยอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบแลว้ยอ่มเสวยสขุ เมือ่มสีขุ 

จติยอ่มตัง้มั่น ...‘เรามคีวามเลือ่มใสแน่วแน่ในพระธรรม’ เธอยอ่มไดค้วามรูแ้จง้อรรถ 

ความรูแ้จง้ธรรม และความปราโมทยอ์ันประกอบดว้ยธรรมวา่ ‘เรามคีวามเลือ่มใส 

แน่วแน่ในพระสงฆ’์ เมือ่เธอมปีราโมทยแ์ลว้ ปีตยิอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ 

เธอมกีายสงบแลว้ยอ่มเสวยสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น เธอรูว้า่ ‘เพราะเราสละ 

คาย ปลอ่ย ละ สลดัทิง้สว่นแหง่กเิลสไดแ้ลว้’ จงึไดค้วามรูแ้จง้อรรถ ความ 

รูแ้จง้ธรรม และความปราโมทยอ์ันประกอบดว้ยธรรม เมือ่เธอมปีราโมทยแ์ลว้ ปีต ิ

ยอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบแลว้ยอ่มเสวยสขุ เมือ่มสีขุ 

จติยอ่มตัง้มั่น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, องฺ.ทกุ.(แปล) ๒๐/๖๔/๒๔๗ 

๒ ๘ บคุคล ไดแ้ก ่(๑) บุคคลผูเ้ป็นพระโสดาบัน  (๒) บคุคลผูป้ฏบัิตเิพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

   (๓) บคุคลผูเ้ป็นพระสกทาคาม ี  (๔) บคุคลผูป้ฏบัิตเิพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล 

   (๕) บุคคลผูเ้ป็นพระอนาคาม ี  (๖) บคุคลผูป้ฏบัิตเิพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล 

   (๗) บุคคลผูเ้ป็นพระอรหันต ์  (๘) บคุคลผูป้ฏบัิตเิพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผล 

        (อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๒๐๗/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

  [๗๖] ภกิษุนัน้มศีลีอยา่งนี ้มธีรรมอยา่งนี ้มปัีญญาอยา่งนี ้แมว้า่เธอฉัน 

อาหารบณิฑบาตขา้วสาลทีีเ่ลอืกของสกปรกออกแลว้ มแีกงมกีับขา้วหลายอยา่ง 

การฉันบณิฑบาตของภกิษุนัน้ ไมเ่ป็นอันตรายแกม่รรคและผลเลย ผา้ทีส่กปรก 

เปรอะเป้ือน จะเป็นผา้ทีส่ะอาด หมดจดได ้เพราะอาศัยน ้าใสสะอาด หรอืทองค า 

จะเป็นทองค าบรสิทุธิผ์ดุผอ่งไดเ้พราะอาศัยเบา้หลอม แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มศีลีอยา่งนี ้มธีรรมอยา่งนี ้มปัีญญาอยา่งนี ้แมว้า่เธอฉันอาหารบณิฑบาตขา้ว 

สาลทีีเ่ลอืกของสกปรกออกแลว้ มแีกงมกีับขา้วหลายอยา่ง การฉันบณิฑบาตของ 

ภกิษุนัน้ ไมเ่ป็นอันตรายแกม่รรคและผลเลย 

  [๗๗] ภกิษุนัน้มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... 

ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ใน 

ทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ฯลฯ มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ 

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

ตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  [๗๘] ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ‘สิง่นีม้อียู ่ส ิง่ทีเ่ลวมอียู ่ส ิง่ทีป่ระณีตมอียู ่ธรรม 

เครือ่งสลดัออกจากกเิลส๑ ทีย่ ิง่กวา่สญัญานี้๒ก็มอียู’่ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี้ จติ 

ยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๓ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้๔ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๕’ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูอ้าบ 

สะอาดแลว้ดว้ยการอาบสะอาดในภายใน” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเครือ่งสลดัออกจากกเิลส ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ม.ม.ูอ. ๑/๗๘/๑๘๙) 

๒ สญัญา ในทีน่ีห้มายถงึพรหมวหิารสัญญา (ม.ม.ูอ. ๑/๗๘/๑๘๙) 

๓-๕ ดเูชงิอรรถที ่๑ - ๓ ขอ้ ๕๔ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

 

การอาบน า้ในพระศาสนา 

  [๗๙] ในสมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่สนุทรกิภารทวาชะน่ังอยูไ่มไ่กลจากพระผูม้-ี 

พระภาค ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดมเสด็จไปยังแมน่ ้าพาหกุาเพือ่ 

สรงน ้าหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ แมน่ ้าพาหกุาจะมปีระโยชนอ์ะไร 

แมน่ ้าพาหกุาจักท าอะไรได”้ 

  สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม คนจ านวนมากถอื 

กันวา่ แมน่ ้าพาหกุาใหค้วามบรสิทุธิไ์ด ้คนจ านวนมากถอืกันวา่ แมน่ ้าพาหกุา 

เป็นบญุสถาน อนึง่ คนจ านวนมากลอยบาปกรรมทีต่นท าแลว้ในแมน่ ้าพาหกุา” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 

    “คนพาลมกีรรมชัว่ แมจ้ะไปยังแมน่ ้าพาหกุา 

   ทา่น ้าอธกิักกะ ทา่น ้าคยา แมน่ ้าสนุทรกิา แมน่ ้าสรัสสด ี

   ทา่น ้าปยาคะ และแมน่ ้าพาหมุด ีเป็นประจ า ก็ยังบรสิทุธิไ์มไ่ด ้

    แมน่ ้าสนุทรกิา ทา่น ้าปยาคะ แมน่ ้าพาหกุา จักท าอะไรได ้

   จะพงึช าระคนผูม้เีวร ผูท้ ากรรมหยาบชา้ ผูม้กีรรมชัว่นัน้ 

   ใหบ้รสิทุธิไ์มไ่ดเ้ลย 

    ผัคคณุฤกษ์๑ เป็นฤกษ์ดทีกุเมือ่ส าหรับผูบ้รสิทุธิ ์

   อโุบสถเป็นวนัศักดิส์ทิธิท์กุเมือ่ส าหรับผูบ้รสิทุธิ ์

   วตัรปฏบิัตสิมบรูณ์ทกุเมือ่ส าหรับผูบ้รสิทุธิ ์มกีรรมสะอาด 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผคัคณุฤกษ ์หมายถงึงานนักขัตฤกษ์ประจ าเดอืน ๔ ทีพ่ราหมณ์ถอืวา่ผูท้ีช่ าระหรอือาบน ้าวันขา้งขึน้ 

   เดอืน ๔ ไดช้ือ่ว่าช าระบาปทีท่ ามาแลว้ตลอดปีได ้(ม.ม.ูอ. ๑/๗๙/๑๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๗. วตัถปูมสตูร 

   พราหมณ์ ทา่นจงอาบน ้าในศาสนาของเรานีเ้ถดิ 

   ทา่นจงท าความปลอดภัยในสตัวทั์ง้ปวงเถดิ 

    ถา้ทา่นไมพ่ดูเท็จ ไมเ่บยีดเบยีนสตัว ์

   ไมถ่อืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้มคีวามเชือ่ 

   ไมต่ระหนี ่ทา่นจะไปยังทา่น ้าคยาท าไม 

   แมก้ารดืม่น ้าจากทา่น ้าคยาจักมปีระโยชนอ์ะไรแกท่า่น” 

สนุทรกิพราหมณ์เป็นพระอรหนัต ์

  [๘๐] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดม 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ย 

ตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้ 

พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของ 

ทา่นพระโคดมเถดิ” 

  สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ ไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้-ี 

พระภาคแลว้ ไมน่านก็จากไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและ 

ใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์

ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ทา่นพระภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ดังนีแ้ล 

วตัถปูมสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

 

๘. สลัเลขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลส 

  [๘๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระมหาจนุทะออกจากที ่

หลกีเรน้๑ แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มทีฏิฐหิลายประการในโลกเกีย่วกับอัตตวาทะ๒บา้ง 

เกีย่วกับโลกวาทะ๓บา้ง เมือ่ภกิษุมนสกิารเพยีงเบือ้งตน้ ก็ละสลดัทิง้ทฏิฐเิหลา่นัน้ 

ไดอ้ยา่งนัน้หรอื” 

  [๘๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จนุทะ มทีฏิฐหิลายประการในโลกเกีย่วกับ 

อัตตวาทะบา้ง เกีย่วกับโลกวาทะบา้ง เมือ่ภกิษุเห็นอารมณ์เป็นทีเ่กดิขึน้ เป็นที่ 

หมักหมม และเป็นทีท่อ่งเทีย่วแหง่ทฏิฐเิหลา่นัน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญา 

อันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ก็ละ 

สลัดทิง้ทฏิฐเิหลา่นัน้ได ้

รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ 

  จนุทะ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัตชิัน้สงูสดุ (ม.ม.ูอ. ๑/๘๑/๑๙๔) 

๒ อตัตวาทะ หมายถงึมจิฉาทฏิฐทิีป่รารภอัตตา เชน่ เห็นวา่รปูเป็นอัตตาเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๘๑/๑๙๔) 

๓ โลกวาทะ หมายถงึมจิฉาทฏิฐทิีป่รารภโลก เชน่ เห็นว่า อัตตาและโลกเทีย่งเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๘๑/๑๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

ภกิษุนัน้ พงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอื 

ปฐมฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย แตเ่รา 

กลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันในอรยิวนัิย 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบางรูปในธรรมวนัิยนี ้บรรลุ 

ทตุยิฌานซึง่มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่ภกิษุนัน้พงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ย 

ธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอืทตุยิฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่ง 

ขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย แตเ่รากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันใน 

อรยิวนัิย 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะปีตจิางคลายไป ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีม้อีเุบกขา ม ี

สตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิ 

วา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เธอพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรม 

เครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอืตตยิฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา 

กเิลสในอรยิวนัิย แตเ่รากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันในอรยิวนัิย 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีุกข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู ่เธอพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส’ 

ธรรมคอืจตตุถฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย แต่ 

เรากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันในอรยิวนัิย 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดย 

ก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เธอพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรม 

เป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอือากาสานัญจายตนฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็น 

ธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย แตเ่รากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูส่งบใน 

ปัจจบุันในอรยิวนัิย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุบางรปู 

ในธรรมวนัิยนี ้บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุ 

มไิด’้ เธอพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอื 

วญิญาณัญจายตนฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย 

แตเ่รากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูส่งบในอรยิวนัิย 

  เป็นไปไดท้ีเ่พราะลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุบางรปู 

ในธรรมวนัิยนี ้บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่เธอพงึ 

มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอื 

อากญิจัญญายตนฌานนี ้เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย 

แตเ่รากลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูส่งบในอรยิวนัิย 

  จนุทะ เป็นไปไดท้ีเ่พราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บางรปูในธรรมวนัิยนี ้บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่เธอพงึมคีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘เราอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส’ ธรรมคอืเนวสญัญานา- 

สญัญายตนฌานนี้ เราไมก่ลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งขดัเกลากเิลสในอรยิวนัิย แตเ่รา 

กลา่ววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูส่งบในอรยิวนัิย 

ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ขดัเกลากเิลส 

  [๘๓] จนุทะ ในการเบยีดเบยีนกันเป็นตน้นี ้เธอทัง้หลายควรท าความ 

ขดัเกลากเิลส คอื เธอทัง้หลายควรท าความขดัเกลากเิลสโดยคดิวา่ ‘ชนเหลา่อืน่ 

จักเป็นผูเ้บยีดเบยีนกัน ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนกัน’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักฆา่สตัว ์ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการฆา่สตัว’์ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักลักทรัพย ์ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการลักทรัพย’์ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจัก 

      ประพฤตพิรหมจรรย’์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักพดูเท็จ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการพดูเท็จ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักพดูสอ่เสยีด ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการพดู 

      สอ่เสยีด’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักพดูค าหยาบ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการพดู 

      ค าหยาบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักพดูเพอ้เจอ้ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการพดู 

      เพอ้เจอ้’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจัก 

      ไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมจีติพยาบาท ในเรือ่งนี้ เราทัง้หลายจักไมม่จีติพยาบาท’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามเห็นผดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมคีวามเห็นชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามด ารผิดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมคีวามด ารชิอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักเจรจาผดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเจรจาชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมกีารกระท าผดิ ในเรือ่งนี้ เราทัง้หลายจักมกีารกระท าชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมกีารเลีย้งชพีผดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมกีารเลีย้ง 

      ชพีชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามพยายามผดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมคีวาม 

      พยายามชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามระลกึผดิ ในเรือ่งนี้ เราทัง้หลายจักมคีวาม 

      ระลกึชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมกีารตัง้จติมั่นผดิ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมกีารตัง้จติ 

      มั่นชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมมีจิฉาญาณะ(ความรูผ้ดิ) ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมคีวาม  

      รูช้อบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมมีจิฉาวมิตุต(ิความหลดุพน้ผดิ) ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักม ี

      ความหลดุพน้ชอบ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักถกูความหดหูแ่ละเซือ่งซมึครอบง า ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลาย 

      จักปราศจากความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมจีติฟุ้งซา่น ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมจีติไมฟุ่้งซา่น’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามสงสยั ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักขา้มพน้ความสงสยั’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามโกรธ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมม่คีวามโกรธ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักผกูโกรธ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมผ่กูโกรธ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักลบหลูค่ณุทา่น ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมล่บหลูค่ณุทา่น’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักตเีสมอ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมต่เีสมอ’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามรษิยา ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมม่คีวามรษิยา’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมคีวามตระหนี ่ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมม่คีวามตระหนี่’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักโออ้วด ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมโ่ออ้วด’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมมีารยา ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมม่มีารยา’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักดือ้รัน้ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมด่ือ้รัน้’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักถอืตัวจัด ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมถ่อืตัวจัด’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักวา่ยาก ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักวา่งา่ย’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมมีติรชัว่ ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมมีติรด’ี 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักประมาท ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมป่ระมาท’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักไมม่ศีรัทธา ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมศีรัทธา’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักไมม่คีวามละอายบาป ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมคีวาม 

      ละอายบาป’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักไมม่คีวามเกรงกลัวบาป ในเรือ่งนี้ เราทัง้หลายจักมคีวาม 

      เกรงกลัวบาป’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมกีารไดย้นิไดฟั้งนอ้ย ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมกีารไดย้นิ 

      ไดฟั้งมาก’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักเกยีจครา้น ในเรือ่งนี้ เราทัง้หลายจักปรารภความเพยีร’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมสีตหิลงลมื ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักมสีตติัง้มั่น’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักมปัีญญาทราม ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักสมบรูณ์ดว้ยปัญญา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  เธอทัง้หลาย ควรท าความขดัเกลากเิลสดว้ยความคดิวา่ ‘ชนเหลา่อืน่จักยดึตดิ 

ถอืมั่นทฏิฐขิองตน สลดัทิง้ไดย้าก ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมย่ดึตดิ ไมถ่อืมั่นทฏิฐ ิ

ของตน สลัดทิง้ไดง้า่ย’ 

  [๘๔] จนุทะ เรากลา่ววา่ ‘แมจ้ติตปุบาทก็มอีปุการะมากในกศุลธรรม 

ทัง้หลาย ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึการกระท าดว้ยกายและพดูดว้ยวาจา’ เพราะฉะนัน้ 

ในเรือ่งนี ้เธอทัง้หลายควรมคีวามคดิวา่ ‘ชนเหลา่อืน่จักเบยีดเบยีนกัน ในเรือ่งนี้ 

เราทัง้หลายจักไมเ่บยีดเบยีนกัน’ 

  ... ‘ชนเหลา่อืน่จักฆา่สตัว ์ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักเวน้จากการฆา่สตัว’์ ฯลฯ 

เธอทัง้หลายควรมคีวามคดิวา่ ‘ชนเหลา่อืน่จักยดึตดิ ถอืมั่นทฏิฐขิองตน สลัดทิง้ 

ไดย้าก ในเรือ่งนี ้เราทัง้หลายจักไมย่ดึตดิ ไมถ่อืมั่นทฏิฐขิองตน สลดัทิง้ไดง้า่ย’ 

ทางหลกีเลีย่งความช ัว่ 

  [๘๕] จนุทะ ทางทีข่รขุระจะพงึมทีางทีร่าบเรยีบอืน่เพือ่ใชเ้ป็นทางหลกีเลีย่ง 

อนึง่ ทา่น ้าทีข่รขุระจะพงึมทีา่น ้าทีร่าบเรยีบอืน่เพือ่ใชเ้ป็นทางหลกีเลีย่ง แมฉั้นใด 

ความไมเ่บยีดเบยีนก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูเ้บยีดเบยีน 

  เจตนางดเวน้จากการฆา่สัตว ์เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูฆ้า่สตัว ์

  เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย ์เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูล้กัทรัพย ์

  เจตนางดเวน้จากการไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับ 

บคุคลผูไ้มป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

  เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูพ้ดูเท็จ 

  เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูพ้ดูสอ่เสยีด 

  เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูพ้ดูค าหยาบ 

  เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูพ้ดูเพอ้เจอ้ 

  ความไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผู ้

เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  ความไมพ่ยาบาท เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้จีติพยาบาท 

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามเห็นผดิ๑ 

  สมัมาสงักัปปะ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามด ารผิดิ 

  สมัมาวาจา เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูเ้จรจาผดิ 

  สมัมากัมมันตะ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้กีารกระท าผดิ 

  สมัมาอาชวีะ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้กีารเลีย้งชพีผดิ 

  สมัมาวายามะ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามพยายามผดิ 

  สมัมาสต ิเป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามระลกึผดิ 

  สมัมาสมาธ ิเป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้กีารตัง้จติมั่นผดิ 

  สมัมาญาณะ(ความรูช้อบ) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามรูผ้ดิ 

  สมัมาวมิตุต(ิความหลดุพน้ชอบ) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวาม 

หลดุพน้ผดิ 

  ความเป็นผูป้ราศจากความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคล 

ผูถ้กูความหดหูแ่ละเซือ่งซมึครอบง า 

  ความไมฟุ่้งซา่น เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้จีติฟุ้งซา่น 

  ความเป็นผูข้า้มพน้ความสงสยั เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามสงสยั 

  ความไมโ่กรธ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้ักโกรธ 

  ความไมผ่กูโกรธ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูผ้กูโกรธ 

  ความไมล่บหลูค่ณุทา่น เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูล้บหลูค่ณุทา่น 

  ความไมต่เีสมอ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูต้เีสมอ 

  ความไมร่ษิยา เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้คีวามรษิยา 

  ความไมต่ระหนี ่เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูต้ระหนี ่

  ความไมโ่ออ้วด เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูโ้ออ้วด 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๗๕/๓๑๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  ความไมม่มีารยา เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้มีารยา 

  ความไมด่ือ้รัน้ เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูด้ือ้รัน้ 

  ความไมถ่อืตัวจัด เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูถ้อืตัวจัด 

  ความเป็นผูว้า่งา่ย เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูว้า่ยาก 

  ความเป็นผูม้มีติรด ีเป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้มีติรชัว่ 

  ความไมป่ระมาท เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูป้ระมาท 

  สทัธา (ศรัทธา) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา 

  หริ(ิความละอายบาป) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายบาป 

  โอตตัปปะ(ความเกรงกลัวบาป) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูไ้มเ่กรง 

กลัวบาป 

  พาหสุจัจะ(ความเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมาก) เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคล 

ผูไ้ดย้นิไดฟั้งนอ้ย 

  การปรารภความเพยีร เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูเ้กยีจครา้น 

  ความเป็นผูม้สีตติัง้มั่น เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้สีตหิลงลมื 

  ความสมบรูณ์ดว้ยปัญญา เป็นทางหลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูม้ปัีญญาทราม 

  ความเป็นผูไ้มย่ดึตดิ ไมถ่อืมั่นทฏิฐขิองตน และสลดัทิง้ไดง้า่ย เป็นทาง 

หลกีเลีย่งส าหรับบคุคลผูย้ดึตดิ ถอืมั่นทฏิฐขิองตน และสลัดทิง้ไดย้าก 

  [๘๖] จนุทะ อกศุลธรรมทัง้หมดเป็นธรรมน าบคุคลไปสูค่วามเสือ่ม (แต)่ 

กศุลธรรมทัง้หมดเป็นธรรมน าบคุคลไปสูค่วามเจรญิ แมฉั้นใด ความไมเ่บยีดเบยีน 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นทางเพือ่ความเจรญิส าหรับบคุคลผูเ้บยีดเบยีน 

  เจตนางดเวน้จากการฆา่สัตว ์เป็นทางเพือ่ความเจรญิส าหรับบคุคลผูฆ้า่สตัว ์

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย ์เป็นทางเพือ่ความเจรญิส าหรับบคุคลผูล้กัทรัพย ์

ฯลฯ 

  ความเป็นผูไ้มย่ดึตดิ ไมถ่อืมั่นทฏิฐขิองตน และสลดัทิง้ไดง้า่ย เป็นทางเพือ่ 

ความเจรญิส าหรับบคุคลผูย้ดึตดิ ถอืมั่นทฏิฐขิองตน และสลัดทิง้ไดย้าก 

อบุายเพือ่ความดบัสนทิ 

  [๘๗] จนุทะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลนัน้ตนเองจมอยูใ่นเปือกตมลกึ จักยก 

บคุคลอืน่ผูจ้มอยูใ่นเปือกตมลกึขึน้ได ้

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ตนเองไมจ่มอยูใ่นเปือกตมลกึ จักยกบคุคลอืน่ผูม้อยูใ่น 

เปือกตมลกึขึน้ได ้

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลนัน้ตนเองไมฝึ่กตน ไมแ่นะน าตน ไมด่ับสนทิ จักฝึก 

สอนผูอ้ืน่ แนะน าผูอ้ ืน่ ชว่ยใหผู้อ้ ืน่ดับสนทิได ้

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ตนเองฝึกตน แนะน าตน ดับสนทิ จักฝึกผูอ้ ืน่ แนะน า 

ผูอ้ืน่ ชว่ยใหผู้อ้ ืน่ดับสนทิได ้แมฉั้นใด ความไมเ่บยีดเบยีนก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูเ้บยีดเบยีน 

  เจตนางดเวน้จากการฆา่สัตว ์เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูฆ้า่สตัว ์

  เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย ์เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผู ้

ลักทรัพย ์

  เจตนางดเวน้จากการไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับ 

บคุคลผูไ้มป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

  เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูพ้ดูเท็จ 

  เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผู ้

พดูสอ่เสยีด 

  เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผู ้

พดูค าหยาบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผู ้

พดูเพอ้เจอ้ 

  ความไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับ 

บคุคลผูเ้พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

  ความไมพ่ยาบาท เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้จีติพยาบาท 

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามเห็นผดิ 

  สมัมาสงักัปปะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามด ารผิดิ 

  สมัมาวาจา เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูเ้จรจาผดิ 

  สมัมากัมมันตะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้กีารกระท าผดิ 

  สมัมาอาชวีะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้กีารเลีย้งชพีผดิ 

  สมัมาวายามะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามพยายามผดิ 

  สมัมาสต ิเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามระลกึผดิ 

  สมัมาสมาธ ิเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้กีารตัง้จติมั่นผดิ 

  สมัมาญาณะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามรูผ้ดิ 

  สมัมาวมิตุต ิเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามหลดุพน้ผดิ 

  ความเป็นผูป้ราศจากความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับ 

บคุคลผูถ้กูความหดหูแ่ละเซือ่งซมึครอบง า 

  ความไมฟุ่้งซา่น เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้จีติฟุ้งซา่น 

  ความเป็นผูข้า้มพน้ความสงสยั เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้ ี

ความสงสยั 

  ความไมโ่กรธ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้ักโกรธ 

  ความไมผ่กูโกรธ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูผ้กูโกรธ 

  ความไมล่บหลูค่ณุทา่น เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูล้บหลู ่

คณุทา่น 

  ความไมต่เีสมอ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูต้เีสมอ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๘. สลัเลขสตูร 

  ความไมร่ษิยา เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้คีวามรษิยา 

  ความไมต่ระหนี ่เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูต้ระหนี ่

  ความไมโ่ออ้วด เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูโ้ออ้วด 

  ความไมม่มีารยา เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้มีารยา 

  ความไมด่ือ้รัน้ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูด้ือ้รัน้ 

  ความไมถ่อืตัวจัด เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูถ้อืตัวจัด 

  ความเป็นผูว้า่งา่ย เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูว้า่ยาก 

  ความเป็นผูม้มีติรด ีเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้มีติรชัว่ 

  ความไมป่ระมาท เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูป้ระมาท 

  สทัธา เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา 

  หริ ิเป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูไ้มม่คีวามละอายบาป 

  โอตตัปปะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูไ้มเ่กรงกลัวบาป 

  พาหสุจัจะ เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูไ้ดย้นิไดฟั้งนอ้ย 

  การปรารภความเพยีร เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูเ้กยีจครา้น 

  ความเป็นผูม้สีตติัง้มั่น เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้สีตหิลงลมื 

  ความสมบรูณ์ดว้ยปัญญา เป็นทางเพือ่ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูม้ปัีญญา 

ทราม 

  ความเป็นผูไ้มย่ดึตดิ ไมถ่อืมั่นทฏิฐขิองตน และสลดัทิง้ไดง้า่ย เป็นทางเพือ่ 

ความดับสนทิส าหรับบคุคลผูย้ดึตดิ ถอืมั่นทฏิฐขิองตน และสลัดทิง้ไดย้าก 

  [๘๘] จนุทะ เราไดแ้สดงเหตแุหง่ธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส เหตแุหง่ 

จติตปุบาท เหตแุหง่การหลกีเลีย่ง เหตแุหง่การไปสูค่วามเจรญิ (และ)เหตแุหง่ 

ความดับสนทิไวแ้ลว้ดว้ยประการอยา่งนี ้เราผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู เอือ้เอ็นด ู

อนุเคราะหส์าวกทัง้หลาย ไดท้ ากจิทีค่วรท าแกเ่ธอทัง้หลายแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  จนุทะ น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิเถดิ อยา่ประมาท 

อยา่ไดเ้ดอืดรอ้นในภายหลังเลย นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาจุนทะมใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

พระผูม้พีระภาคตรัสบท ๔๔ บท ทรงแสดงสนธ ิ๕ 

พระสตูรนีช้ ือ่สลัเลขสตูรลุม่ลกึเปรยีบดว้ยสาคร 

สลัเลขสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยความเห็นชอบ 

  [๘๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึ 

ไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย มคีนกลา่วกันวา่ ‘สมัมาทฏิฐิ๑ สมัมาทฏิฐ’ิ ดว้ยเหต ุ

อะไรบา้ง พระอรยิสาวกจงึชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอัน 

แน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ท่านผูม้อีาย ุพวกกระผมมาจากทีไ่กล ก็เพือ่จะรูท่ั้วถงึ 

เนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ ในส านักของทา่นพระสารบีตุร พวกกระผมขอโอกาส 

ขอทา่นพระสารบีตุรจงอธบิายเนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้เถดิ ภกิษุทัง้หลาย 

ไดฟั้งค าอธบิายของทา่นแลว้จักทรงจ าไวไ้ด”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาทฏิฐ ิม ี๒ อย่าง คอื (๑) โลกยิสัมมาทฏิฐ ิหมายถงึกัมมัสสกตาญาณ (ญาณหย่ังรูว้า่สัตวม์กีรรม 

   เป็นของตน) และสัจจานุโลมกิญาณ (ญาณหย่ังรูโ้ดยสมควรแกก่ารก าหนดรูอ้รยิสัจ) (๒) โลกตุตร- 

   สัมมาทฏิฐ ิหมายถงึปัญญาทีป่ระกอบดว้ยอรยิมรรค และอรยิผล ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรสัมมาทฏิฐ ิ

   (ม.ม.ูอ. ๑/๘๙/๒๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรจงึกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ ทา่น 

ทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีกระผมจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ท่านพระสารบีตุรไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

เร ือ่งอกศุลและกศุล 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอกศุลและรากเหงา้แหง่ 

อกศุล รูช้ดักศุลและรากเหงา้แหง่กศุล เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวก 

ก็ชือ่วา่ มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู ่

พระสทัธรรมนี ้

  อกศุล เป็นอยา่งไร รากเหงา้แหง่อกศุล เป็นอยา่งไร กศุล เป็นอยา่งไร 

รากเหงา้แหง่กศุล เป็นอยา่งไร 

  อกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื  การฆา่สตัว ์    เป็นอกศุล 

   การลักทรัพย ์    เป็นอกศุล 

   การประพฤตผิดิในกาม   เป็นอกศุล 

   การพดูเท็จ     เป็นอกศุล 

   การพดูสอ่เสยีด    เป็นอกศุล 

   การพดูค าหยาบ    เป็นอกศุล 

   การพดูเพอ้เจอ้    เป็นอกศุล 

   การเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่  เป็นอกศุล  

   การคดิปองรา้ยผูอ้ ืน่    เป็นอกศุล 

   มจิฉาทฏิฐ ิ    เป็นอกศุล 

   นีเ้รยีกวา่ อกศุล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  รากเหงา้แหง่อกศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื  โลภะ(ความโลภ)    เป็นรากเหงา้แหง่อกศุล 

   โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย)   เป็นรากเหงา้แหง่อกศุล 

   โมหะ(ความหลง)    เป็นรากเหงา้แหง่อกศุล 

   นีเ้รยีกวา่ รากเหงา้แหง่อกศุล 

  กศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื  เจตนางดเวน้จากการฆา่สัตว ์   เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย ์  เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม  เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ    เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด   เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการพดูค าหยาบ   เป็นกศุล 

   เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้   เป็นกศุล 

   การไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่  เป็นกศุล 

   การไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่     เป็นกศุล 

   สมัมาทฏิฐ ิ     เป็นกศุล 

   นีเ้รยีกวา่ กศุล 

  รากเหงา้แหง่กศุล เป็นอยา่งไร 

  คอื  อโลภะ(ความไมโ่ลภ)   เป็นรากเหงา้แหง่กศุล 

   อโทสะ(ความไมค่ดิประทษุรา้ย)  เป็นรากเหงา้แหง่กศุล 

   อโมหะ(ความไมห่ลง)   เป็นรากเหงา้แหง่กศุล 

   นีเ้รยีกวา่ รากเหงา้แหง่กศุล 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอกศุลและรากเหงา้แหง่อกศุลอยา่งนี ้รูช้ดักศุลและ 

รากเหงา้แหง่กศุลอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืราคะ) 

บรรเทาปฏฆิานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืปฏฆิะ) ถอนทฏิฐานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่ง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

คอืทฏิฐ)ิและมานานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืมานะ)ทีว่า่ ‘เป็นเรา’ โดยประการ 

ทัง้ปวง ละอวชิชาไดแ้ลว้ ท าวชิชาใหเ้กดิขึน้ แลว้เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุันนีเ้อง 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งอาหาร 

  [๙๐] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “อธบิายแมอ้ยา่งอืน่เป็นเหตชุีบ้อก 

วา่ พระอรยิสาวกชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอาหาร 

เหตเุกดิแหง่อาหาร ความดับแหง่อาหาร๑ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาหาร 

เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  อาหาร เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่อาหาร เป็นอยา่งไร ความดับแหง่อาหาร 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาหาร เป็นอยา่งไร 

  คอื อาหาร ๔ ชนดินี ้ยอ่มมเีพือ่ความด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ 

หรอืเพือ่อนุเคราะหเ์หลา่สตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

  อาหาร ๔ ชนดิ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหาร(อาหารคอืค าขา้ว) หยาบบา้ง ละเอยีดบา้ง 

   ๒. ผัสสาหาร(อาหารคอืการสมัผัส) 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร(อาหารคอืความจงใจ) 

   ๔. วญิญาณาหาร(อาหารคอืวญิญาณ) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความดบัแหง่อาหาร จะปรากฏไดก็้ตอ่เมือ่ดับตัณหาทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อาหารทัง้ทีเ่ป็นอปุาทนินกะและ 

   อนุปาทนินกะได ้กลา่วคอื เมือ่เหตดุับไปโดยประการทัง้ปวง แมผ้ลก็ยอ่มดับไปโดยประการทัง้ปวง (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๙๐/๒๒๘, ม.ม.ูฏกีา ๑/๙๐/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  เพราะตัณหาเกดิ เหตเุกดิแหง่อาหารจงึม ี

  เพราะตัณหาดับ ความดับแหง่อาหารจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา  ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ ๖. สมัมาวายามะ  

   ๗. สมัมาสต ิ  ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาหารได ้

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอาหาร เหตเุกดิแหง่อาหาร ความดับแหง่อาหาร 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาหารอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั บรรเทา 

ปฏฆิานุสยั ถอนทฏิฐานุสยัและมานานุสยัทีว่า่ ‘เป็นเรา’ โดยประการทัง้ปวง 

ละอวชิชาไดแ้ลว้ ท าวชิชาใหเ้กดิขึน้ แลว้เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุนันีเ้อง 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งสจัจะ 

  [๙๑] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “อธบิายแมอ้ยา่งอืน่เป็นเหตชุีบ้อก 

วา่ พระอรยิสาวกชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัทกุข(์สภาวะทีท่น 

ไดย้าก) ทกุขสมทัุย(เหตเุกดิทกุข)์ ทกุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์ เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่ 

มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  ทกุข ์เป็นอยา่งไร ทกุขสมทัุย เป็นอยา่งไร ทกุขนโิรธ เป็นอยา่งไร ทกุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ชาตเิป็นทกุข ์ชราเป็นทกุข ์มรณะเป็นทกุข ์โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

อปุายาสเป็นทกุข ์การประสบกับอารมณ์อันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทกุข ์ความพลัดพราก 

จากอารมณ์อันเป็นทีรั่กเป็นทกุข ์การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์วา่โดยยอ่ อปุาทาน- 

ขนัธ์๑ ๕ เป็นทกุข ์นีเ้รยีกวา่ ทกุข ์

  ทกุขสมทุยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่กามตัณหา(ความทะยานอยากในกาม) 

ภวตัณหา (ความทะยานอยากเป็นน่ันเป็นนี่) วภิวตัณหา(ความทะยานอยากไมเ่ป็น 

น่ันเป็นนี)่ นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทัุย 

  ทกุขนโิรธ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา นี้เรยีกวา่ ทกุขนโิรธ 

  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทานขนัธ ์หมายถงึอปุาทาน + ขันธ ์ค าวา่ อปุาทาน แปลว่า ความถอืมั่น (อปุ = มั่น + อาทาน = ถอื) 

   หมายถงึชือ่ของราคะทีป่ระกอบดว้ยกามคณุ ๕ บา้ง (ด ูส .ข.อ. ๒/๑/๑๖, อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒๑๙/๔๔๒) หมาย 

   ถงึความถอืมั่นดว้ยอ านาจตัณหา มานะ และทฏิฐบิา้ง (ด ูส .ข.อ. ๒/๖๓/๓๐๘) หมายถงึตัณหาบา้ง (ด ูม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๔๑/๓๓๐) ค าว่า ขนัธ ์แปลวา่ กอง (ตามนัย อภ.ิสงฺ.อ. ๕/๑๙๒) ดังนัน้ อปุาทานขนัธ ์จงึหมายถงึ 

   “กองอันเป็นอารมณ์แหง่ความถอืมั่น” ไดแ้ก ่รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ดู ท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, 

   ข.ุป. ๓๑/๓๓/๔๐-๔๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๐๒/๑๖๖, อภ.ิว.ิอ. ๒๐๒/๑๑๗, ส .ข.ฏกีา ๒๒/๒๕๔, วสิทฺุธ.ิ 

   ๒/๕๐๕/๑๒๒ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัทกุข ์ทกุขสมทัุย ทกุขนโิรธ และทกุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทาอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั บรรเทาปฏฆิานุสยั ถอน 

ทฏิฐานุสยัและมานานุสยัทีว่า่ ‘เป็นเรา’ โดยประการทัง้ปวง ละอวชิชาไดแ้ลว้ ท า 

วชิชาใหเ้กดิขึน้ แลว้เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุันนีเ้อง แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งชราและมรณะ 

  [๙๒] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “อธบิายแมอ้ยา่งอืน่เป็นเหตชุีบ้อก 

วา่ พระอรยิสาวกชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัชราและมรณะ 

เหตเุกดิแหง่ชราและมรณะ ความดับแหง่ชราและมรณะ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความ 

ดับแหง่ชราและมรณะ เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่ม ี

สมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร ความ 

ดับแหง่ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ เป็น 

อยา่งไร 

  ชรา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความม ี

หนังเหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยีใ์นหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของ 

เหลา่สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  มรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตาย 

กลา่วคอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความ 

ขาดสญูแหง่ชวีตินิทรยีข์องเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ มรณะ 

  ชราและมรณะดังกลา่วมาแลว้ นีเ้รยีกวา่ ชราและมรณะ 

  เพราะชาตเิกดิ เหตเุกดิแหง่ชราและมรณะจงึม ี

  เพราะชาตดิับ ความดับแหง่ชราและมรณะจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัชราและมรณะ เหตเุกดิแหง่ชราและมรณะ ความดับ 

แหง่ชราและมรณะ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้เมือ่นัน้ 

ทา่นละราคานุสยัโดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใส 

อันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งชาต ิ

  [๙๓] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ๑ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัชาต ิเหตเุกดิ 

แหง่ชาต ิความดับแหง่ชาต ิและขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชาต ิเมือ่นัน้ แมด้ว้ย 

เหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใส 

อันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  ชาต ิเป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่ชาต ิเป็นอยา่งไร ความดับแหง่ชาต ิเป็นอยา่งไร 

ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชาต ิเป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๒ (สัมมาทฏิฐสิตูร) หนา้ ๘๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยั่งลง ความบังเกดิ ความบังเกดิเฉพาะ 

ความปรากฏแหง่ขนัธ ์ความไดอ้ายตนะในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ นี้ 

เรยีกวา่ ชาต ิ

  เพราะภพเกดิ เหตเุกดิแหง่ชาตจิงึม ี

  เพราะภพดับ ความดับแหง่ชาตจิงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชาต ิ

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัชาต ิเหตเุกดิแหง่ชาต ิความดับแหง่ชาต ิและขอ้ 

ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ชาตอิยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยัโดยประการทัง้ปวง 

ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่ม ี

สมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งภพ 

  [๙๔] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัภพ เหตเุกดิ 

แหง่ภพ ความดับแหง่ภพ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ภพ เมือ่นัน้ แมด้ว้ย 

เหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใส 

อันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  ภพ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่ภพ เป็นอยา่งไร ความดับแหง่ภพ เป็นอยา่งไร 

ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ภพ เป็นอยา่งไร 

  ภพ ๓ เหลา่นี ้คอื 

  ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) 

  ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

  ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  เพราะอปุาทานเกดิ เหตเุกดิแหง่ภพจงึม ี

  เพราะอปุาทานดับ ความดับแหง่ภพจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ภพ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัภพ เหตเุกดิแหง่ภพ ความดับแหง่ภพ และขอ้ปฏบิัต ิ

ใหถ้งึความดับแหง่ภพอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ท่านละราคานุสยัโดยประการทัง้ปวง ฯลฯ 

เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิ

มคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งอปุาทาน 

  [๙๕] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอปุาทาน เหต ุ

เกดิแหง่อปุาทาน ความดับแหง่อปุาทาน และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อปุาทาน 

เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเท่านี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  อปุาทาน เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่อปุาทาน เป็นอยา่งไร ความดับแหง่ 

อปุาทาน เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อปุาทาน เป็นอยา่งไร 

  อปุาทาน ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามปุาทาน (ความยดึมั่นในกาม) 

   ๒. ทฏิฐปุาทาน (ความยดึมั่นในทฏิฐ)ิ 

   ๓. สลีัพพตปุาทาน (ความยดึมั่นในศลีและวตัร) 

   ๔. อัตตวาทปุาทาน (ความยดึมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) 

  เพราะตัณหาเกดิ เหตเุกดิแหง่อปุาทานจงึม ี

  เพราะตัณหาดับ ความดับแหง่อปุาทานจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อปุาทาน 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอปุาทาน เหตเุกดิแหง่อปุาทาน ความดับแหง่ 

อปุาทาน และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อปุาทานอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละ 

ราคานุสยัโดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีง 

เทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งตณัหา 

  [๙๖] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัตัณหา เหต ุ

เกดิแหง่ตัณหา ความดับแหง่ตัณหา และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ตัณหา เมือ่นัน้ 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  ตัณหา เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่ตัณหา เป็นอยา่งไร ความดับแหง่ตัณหา 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ตัณหา เป็นอยา่งไร 

  ตัณหา ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. รปูตัณหา   (ความทะยานอยากในรปู) 

   ๒. สทัทตัณหา  (ความทะยานอยากในเสยีง) 

   ๓. คันธตัณหา  (ความทะยานอยากในกลิน่) 

   ๔. รสตัณหา   (ความทะยานอยากในรส) 

   ๕. โผฏฐัพพตัณหา  (ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมตัณหา  (ความทะยานอยากในธรรมารมณ์) 

  เพราะเวทนาเกดิ เหตเุกดิแหง่ตัณหาจงึม ี

  เพราะเวทนาดับ ความดับแหง่ตัณหาจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ตัณหา 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัตัณหา เหตเุกดิแหง่ตัณหา ความดับแหง่ตัณหา 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ตัณหาอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยัโดย 

ประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งเวทนา 

  [๙๗] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัเวทนา เหต ุ

เกดิแหง่เวทนา ความดับแหง่เวทนา และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนา เมือ่นัน้ 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  เวทนา เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร ความดับแหง่เวทนา 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร 

  เวทนา ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขสุมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางตา) 

   ๒. โสตสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางห)ู 

   ๓. ฆานสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางลิน้) 

   ๕. กายสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางกาย) 

   ๖. มโนสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางใจ) 

  เพราะผัสสะเกดิ เหตเุกดิแหง่เวทนาจงึม ี

  เพราะผัสสะดับ ความดับแหง่เวทนาจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนา 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัเวทนา เหตเุกดิแหง่เวทนา ความดับแหง่เวทนา 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนาอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยัโดย 

ประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ใน 

ธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งผสัสะ 

  [๙๘] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัผัสสะ เหต ุ

เกดิแหง่ผัสสะ ความดับแหง่ผัสสะ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ผัสสะ เมือ่นัน้ 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรสิาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  ผัสสะ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่ผัสสะ เป็นอยา่งไร ความดับแหง่ผัสสะ เป็น 

อยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ผัสสะ เป็นอยา่งไร 

  ผัสสะ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขสุมัผัส   (สมัผัสทางตา) 

   ๒. โสตสมัผัส   (สมัผัสทางห)ู 

   ๓. ฆานสมัผัส   (สมัผัสทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาสมัผัส  (สมัผัสทางลิน้) 

   ๕. กายสมัผัส   (สมัผัสทางกาย) 

   ๖. มโนสมัผัส   (สมัผัสทางใจ) 

  เพราะอายตนะ ๖ เกดิ เหตเุกดิแหง่ผัสสะจงึม ี

  เพราะอายตนะ ๖ ดับ ความดับแหง่ผัสสะจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ผัสสะ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัผัสสะ เหตเุกดิแหง่ผัสสะ ความดับแหง่ผัสสะ และ 

ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ผัสสะอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยัโดยประการ 

ทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวก 

ก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระ 

สทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งอายตนะ 

  [๙๙] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรับ” 

แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอายตนะ ๖ 

ประการ เหตเุกดิแหง่อายตนะ ๖ ประการ ความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  อายตนะ ๖ ประการ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่อายตนะ ๖ ประการ 

เป็นอยา่งไร ความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ เป็นอยา่งไร 

  อายตนะ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขวายตนะ  (อายตนะคอืตา) 

   ๒. โสตายตนะ  (อายตนะคอืห)ู 

   ๓. ฆานายตนะ  (อายตนะคอืจมกู) 

   ๔. ชวิหายตนะ  (อายตนะคอืลิน้) 

   ๕. กายายตนะ  (อายตนะคอืกาย) 

   ๖. มนายตนะ   (อายตนะคอืใจ) 

  เพราะนามรปูเกดิ เหตเุกดิแหง่อายตนะ ๖ ประการจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  เพราะนามรปูดับ ความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอายตนะ ๖ ประการ เหตเุกดิแหง่อายตนะ ๖ 

ประการ ความดับแหง่อายตนะ ๖ ประการ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ 

อายตนะ ๖ ประการ อยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสัยโดยประการทัง้ปวง ฯลฯ 

เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิ

มคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งนามรปู 

  [๑๐๐] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ 

ขอรับ” แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดันามรปู 

เหตเุกดิแหง่นามรปู ความดับแหง่นามรปู และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่นามรปู 

เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  นามรปู เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่นามรปู เป็นอยา่งไร ความดับแหง่นามรปู 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่นามรปู เป็นอยา่งไร 

  เวทนา สญัญา เจตนา ผัสสะ มนสกิาร นีเ้รยีกวา่ นาม มหาภตูรปู ๔ (ไดแ้ก ่

ดนิ น ้า ลม ไฟ) และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ (อปุาทายรปู ๒๔) นีเ้รยีกวา่ รปู 

  นามและรปูดังกลา่วนี ้เรยีกวา่ นามรูป 

  เพราะวญิญาณเกดิ เหตเุกดิแหง่นามรปูจงึม ี

  เพราะวญิญาณดับ ความดับแหง่นามรปูจงึม ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่นามรปู 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดันามรปู เหตเุกดิแหง่นามรูป ความดับแหง่นามรปู 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่นามรปูอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั 

โดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งวญิญาณ 

  [๑๐๑] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ 

ขอรับ” แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัวญิญาณ 

เหตเุกดิแหง่วญิญาณ ความดับแหง่วญิญาณ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  วญิญาณ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่วญิญาณ เป็นอยา่งไร ความดับแหง่ 

วญิญาณ เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่วญิญาณ เป็นอยา่งไร 

  วญิญาณ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขวุญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา) 

   ๒. โสตวญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางห)ู 

   ๓. ฆานวญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาวญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางลิน้) 

   ๕. กายวญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางกาย) 

   ๖. มโนวญิญาณ  (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจ) 

  เพราะสงัขารเกดิ เหตเุกดิแหง่วญิญาณจงึม ี

  เพราะสงัขารดับ ความดับแหง่วญิญาณจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัวญิญาณ เหตเุกดิแหง่วญิญาณ ความดับแหง่ 

วญิญาณ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่วญิญาณ เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั 

โดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งสงัขาร 

  [๑๐๒] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ 

ขอรับ” แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัสงัขาร เหต ุ

เกดิแหง่สงัขาร ความดับแหง่สงัขาร และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สงัขาร เมือ่นัน้ 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  สงัขาร เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่สงัขาร เป็นอยา่งไร ความดับแหง่สงัขาร 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สงัขาร เป็นอยา่งไร 

  สงัขาร ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กายสงัขาร   (สภาพทีป่รงุแตง่กาย) 

   ๒. วจสีงัขาร   (สภาพทีป่รงุแตง่วาจา) 

   ๓. จติตสงัขาร  (สภาพทีป่รงุแตง่ใจ) 

  เพราะอวชิชาเกดิ เหตเุกดิแหง่สงัขารจงึม ี

  เพราะอวชิชาดับ ความดับแหง่สงัขารจงึม ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัสงัขาร เหตเุกดิแหง่สงัขาร ความดับแหง่สงัขาร 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สงัขารอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั 

โดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งอวชิชา 

  [๑๐๓] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ 

ขอรับ” แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอวชิชา เหต ุ

เกดิแหง่อวชิชา ความดับแหง่อวชิชา และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อวชิชา เมือ่นัน้ 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  อวชิชา เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่อวชิชา เป็นอยา่งไร ความดับแหง่อวชิชา 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อวชิชา เป็นอยา่งไร 

  ความไมรู่ใ้นทกุข ์เหตเุกดิแหง่ทกุข ์ความดับแหง่ทกุข ์และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุข ์นีเ้รยีกวา่ อวชิชา 

  เพราะอาสวะเกดิ เหตเุกดิแหง่อวชิชาจงึม ี

  เพราะอาสวะดับ ความดับแหง่อวชิชาจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

  ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ ๘. สัมมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อวชิชา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอวชิชา เหตเุกดิแหง่อวชิชา ความดับแหง่อวชิชา 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อวชิชาอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั 

โดยประการทัง้ปวง ฯลฯ เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ 

ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

เร ือ่งอาสวะ 

  [๑๐๔] ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ 

ขอรับ” แลว้ไดถ้ามปัญหากับทา่นพระสารบีตุรตอ่ไปวา่ “อธบิายแมอ้ยา่งอืน่เป็น 

เหตชุีบ้อกวา่ พระอรยิสาวกชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวามเลือ่มใส 

อันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้จะพงึมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “พงึมอียู ่เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอาสวะ๑ 

เหตเุกดิแหง่อาสวะ ความดับแหง่อาสวะ และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะ 

เมือ่นัน้ แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง 

มคีวามเลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี ้

  อาสวะ เป็นอยา่งไร เหตเุกดิแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร ความดับแหง่อาสวะ 

เป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร 

  อาสวะ ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามาสวะ   (อาสวะคอืกาม) 

   ๒. ภวาสวะ   (อาสวะคอืภพ) 

   ๓. อวชิชาสวะ  (อาสวะคอือวชิชา) 

  เพราะอวชิชาเกดิ เหตเุกดิแหง่อาสวะจงึม ี

  เพราะอวชิชาดับ ความดับแหง่อาสวะจงึม ี

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา   ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ   ๖. สมัมาวายามะ  

   ๗. สมัมาสต ิ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะ 

  เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอาสวะ เหตเุกดิแหง่อาสวะ ความดับแหง่อาสวะ 

และขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะอยา่งนี ้เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั บรรเทา 

ปฏฆิานุสยั ถอนทฏิฐานุสยัและมานานุสยัทีว่า่ ‘เป็นเรา’ โดยประการทัง้ปวง 

ละอวชิชาไดแ้ลว้ ท าวชิชาใหเ้กดิขึน้แลว้เป็นผูท้ าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุันนีเ้อง 

แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พระอรยิสาวกก็ชือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นตรง มคีวาม 

เลือ่มใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิต 

ของทา่นพระสารบีตุร ดังนีแ้ล 

สมัมาทฏิฐสิตูร ที ่๙ จบ 

    ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ใน ๖ บททีก่ลา่ววา่ เป็นอยา่งไร 

   คอื ทกุข ์ชราและมรณะ อปุาทาน อายตนะ ๖ นามรูป วญิญาณ 

   ใน ๔ บททีก่ลา่ววา่ เป็นอยา่งไร 

   คอื ชาต ิตัณหา เวทนา อวชิชาเป็นที ่๔ 

    ใน ๕ บท ทีก่ลา่ววา่ เป็นอยา่งไร 

   คอื อาหาร ภพ ผัสสะ สงัขาร อาสวะเป็นที ่๕ 

   ๖ ประการ เป็นอยา่งไร ขา้พเจา้กลา่วแลว้ 

   ๔ ประการ เป็นอยา่งไร ขา้พเจา้ก็กลา่วแลว้ 

   ๕ ประการ เป็นอยา่งไร ขา้พเจา้ก็กลา่วแลว้ 

   และบทแหง่สงัขารทัง้ปวงม ี๑๕ บท ดังกลา่วมานี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

๑๐. มหาสตปิฏัฐานสตูร๑ 

วา่ดว้ยการเจรญิสตปิฏัฐาน สตูรใหญ ่

  [๑๐๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุ ุชือ่กัมมาสธัมมะ 

แควน้กรุ ุณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

อทุเทส 

  [๑๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางสายเดยีว๒ เพือ่ความบรสิทุธิข์อง 

เหลา่สตัว ์เพือ่ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม๓ 

เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพาน ทางนี ้คอื สตปัิฏฐาน๔ ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามพสิดารใน ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-๓๔๐ 

๒ ทางสายเดยีว ในทีน่ีม้คีวามหมาย ๔ นัย คอื (๑) ทางทีบ่คุคลผูล้ะการเกีย่วขอ้งกับหมูค่ณะไปประพฤต ิ

   ธรรมอยู่แตผู่เ้ดยีว (๒) ทางสายเดยีวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงท าใหเ้กดิขึน้ เป็นทางของบคุคลผูเ้ดยีว คอื 

   พระผูม้พีระภาค (๓) ขอ้ปฏบัิตใินศาสนาเดยีว คอืพระพทุธศาสนา (๔) ทางด าเนนิไปสูจุ่ดหมายเดยีว 

   คอื พระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๓/๓๕๙, ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๖/๒๔๔) 

๓ ญายธรรม หมายถงึอรยิมรรค (ท.ีม.อ. ๒/๒๑๔/๑๙๗, ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๖/๒๕๑) 

๔ สตปิฏัฐาน แปลวา่ ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่สต ิหรอืการปฏบัิตมิสีตเิป็นประธาน (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๓/๓๖๘, 

   ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๖/๒๕๓, อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๓๕๕-๓๘๙/๓๐๖-๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

อทุเทส จบ 

 

กายานปุสัสนาสตปิฏัฐาน 

กายานปุสัสนา 

(การพจิารณากาย) 

หมวดลมหายใจเขา้ออก 

  [๑๐๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปอยูใ่นป่า ไปอยูท่ีโ่คนไม ้หรอืทีเ่รอืนวา่ง๑ น่ังคูบ้ัลลงัก์๒ 

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๓ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

  เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

  เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

  เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

  เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

 

เชงิอรรถ : 

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

   (๓) ถ ้าในภเูขา (๔) ป่าชา้ (๕) ป่าละเมาะ (๖) ทีโ่ลง่แจง้ (๗) ลอมฟาง (ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘, 

   อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๐๘/๒๙๔) 

๒ น ัง่คูบ้ลัลงัก ์หมายถงึน่ังพับขาเขา้หากันทัง้ ๒ ขา้ง เรยีกวา่ น่ังขัดสมาธ ิ(ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕, วสิทฺุธ.ิ 

   ๑/๒๙๕) 

๓ ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ หมายถงึตัง้สตมิุง่ตรงตอ่กัมมัฏฐาน (ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕, วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร๑ หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา่งกลงึ หรอืลกูมอืชา่งกลงึผูม้คีวามช านาญ 

  เมือ่ชกัเชอืกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราชกัเชอืกยาว’ 

  เมือ่ชกัเชอืกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราชกัเชอืกสัน้’ แมฉั้นใด 

  ภกิษุ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน  

  เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้ยาว’ 

  เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกยาว’ 

  เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจเขา้สัน้’ 

  เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราหายใจออกสัน้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราก าหนดรูก้องลมทัง้ปวง หายใจออก’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจเขา้’ 

  ส าเหนยีกวา่ ‘เราระงับกายสงัขาร หายใจออก’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๒อยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอก๓อยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณา 

เห็นธรรมเป็นเหตเุกดิ (แหง่ลมหายใจ) ในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ระงบักายสงัขาร หมายถงึผอ่นคลายลมหายใจหยาบใหล้ะเอยีดขึน้ไปโดยล าดับจนถงึขัน้ทีจ่ะตอ้งพสิจูนว์า่ 

   มลีมหายใจอยูห่รอืไม ่เปรยีบเหมอืนเสยีงเคาะระฆงัครัง้แรกจะมเีสยีงดังกังวานแลว้แผ่วลงจนถงึเงยีบหาย 

   ไปในทีส่ดุ (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๙๙-๓๐๒) 

๒ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึลมหายใจเขา้ออกของตน (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๔/๓๗๙, ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๗/๒๖๕) 

๓ กายภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึลมหายใจเขา้ออกของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๔/๓๗๙, ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๗/๒๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

(แหง่ลมหายใจ)ในกายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับ 

(แหง่ลมหายใจ)ในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่และไมย่ดึมั่นถอืมัน่ 

อะไร ๆ ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดลมหายใจเขา้ออก จบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดอริยิาบถ 

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุ 

   เมือ่เดนิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเดนิ’ 

   เมือ่ยนื ก็รูช้ดัวา่ ‘เรายนื’ 

   เมือ่น่ัง ก็รูช้ดัวา่ ‘เราน่ัง’ 

   เมือ่นอน ก็รูช้ดัวา่ ‘เรานอน’ 

  ภกิษุนัน้ เมือ่ด ารงกายอยูโ่ดยอาการใด ๆ ก็รูช้ดักายทีด่ ารงอยูโ่ดยอาการนัน้ ๆ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๑อยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดอริยิาบถ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึอริยิาบถ ๔ คอื ยนื เดนิ น่ัง นอน ในกายของตน (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๕/๓๘๓, 

   ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๘/๒๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดสมัปชญัญะ 

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุ 

   ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ 

   ท าความรูส้กึตัวในการแลด ูการเหลยีวด ู

   ท าความรูส้กึตัวในการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก 

   ท าความรูส้กึตัวในการครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร 

   ท าความรูส้กึตัวในการฉัน การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ 

   ท าความรูส้กึตัวในการถา่ยอจุจาระและปัสสาวะ 

   ท าความรูส้กึตัวในการเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ การพดู 

   การนิง่ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายใน๑อยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดสมัปชญัญะ จบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดสิง่ปฏกิลู 

  [๑๑๐] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนี้ ตัง้แต ่

ฝ่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แตป่ลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไป 

ดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ วา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พจิารณาเห็นกายภายใน หมายถงึพจิารณาเห็นอริยิาบถยอ่ยในกายของตนดว้ยสัมปชัญญะ ๔ ประการ 

   คอื (๑) สาตถกสัมปชญัญะ (รูช้ัดวา่มปีระโยชน)์ (๒) สัปปายสัมปชญัญะ (รูช้ดัว่าเป็นสัปปายะ) (๓) โคจร- 

   สัมปชัญญะ(รูช้ดัวา่เป็นโคจร) (๔) อสัมโมหสัมปชญัญะ(รูช้ดัโดยไมห่ลง) (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๖/๓๘๓, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๐๙/๒๖๙-๒๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๒ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  ‘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’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถงุมปีาก ๒ ขา้ง เต็มไปดว้ยธัญพชืชนดิตา่ง ๆ คอื ขา้วสาล ี

ขา้วเปลอืก ถ่ัวเขยีว ถ่ัวเหลอืง เมล็ดงา ขา้วสาร คนตาดเีปิดถงุยาวนัน้ออก 

พจิารณาเห็นวา่ ‘นีเ้ป็นขา้วสาล ีนีเ้ป็นขา้วเปลอืก นีเ้ป็นถ่ัวเขยีว นีเ้ป็นถ่ัวเหลอืง 

นีเ้ป็นเมล็ดงา นีเ้ป็นขา้วสาร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณาเห็น 

กายนีต้ัง้แตฝ่่าเทา้ขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แตป่ลายผมลงมาเบือ้งลา่ง มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ 

เต็มไปดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนดิตา่ง ๆ วา่ 

  ‘ในกายนี ้มผีม ขน ฯลฯ ไขขอ้ มตูร’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู่๒ ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดสิง่ปฏกิลู จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วกักะ โบราณแปลวา่ มา้ม และแปลค าวา่ ปิหกะ วา่ “ไต” แตใ่นทีน่ี ้แปล วกักะ วา่ “ไต” และแปล ปิหกะ 

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

   คลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยูใ่นขัว้เดยีวกัน มเีอ็นใหญร่งึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจแลว้แยกออก หอ้ยอยู ่

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

   ไวว้่า “อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสันหลัง ท าหนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้า 

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

   English Dictionary, ใหค้วามหมายของค าว่า “วกักะ” ตรงกันว่า “ไต” (Kidney) 

๒ กายภายใน ในทีน่ีห้มายถงึอาการ ๓๒ มผีมเป็นตน้ในกายของตน (ท.ีม.อ. ๒/๓๗๗/๓๘๔, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๑๐/๒๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดธาต ุ

  [๑๑๑] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นกายนีต้ามทีต่ัง้อยู่ 

ตามทีด่ ารงอยูโ่ดยความเป็นธาตวุา่ ‘ในกายนีม้ธีาตดุนิ ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูม้คีวามช านาญ ครัน้ฆา่โคแลว้ 

แบง่อวยัวะออกเป็นสว่น ๆ น่ังอยูท่ีห่นทางใหญส่ีแ่พรง่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน พจิารณาเห็นกายนีต้ามทีต่ัง้อยู ่ตามทีด่ ารงอยูโ่ดยความเป็นธาตวุา่ 

‘ในกายนีม้ธีาตดุนิ ธาตนุ ้า ธาตไุฟ ธาตลุมอยู’่ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดธาต ุจบ 

 

กายานปุสัสนา 

หมวดป่าชา้ ๙ หมวด 

  [๑๑๒] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ 

   ๑. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่ตายแลว้ ๑ วนั ตาย 

       แลว้ ๒ วนั หรอืตายแลว้ ๓ วนั เป็นศพขึน้อดื ศพเขยีวคล ้า 

       ศพมนี ้าเหลอืงเยิม้ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนี้เขา้ไปเปรยีบเทยีบ 

       ใหเ้ห็นฉันนัน้เหมอืนกันวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะ 

       อยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๒. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ซึง่ถกูกาจกิกนิ แรง้ทึง้กนิ 

       นกตะกรมุจกิกนิ สนัุขกัดกนิ สนัุขจิง้จอกกัดกนิ หรอืสตัวเ์ล็ก ๆ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

       หลายชนดิกัดกนิอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนี้เขา้ไปเปรยีบเทยีบ 

       ใหเ้ห็นฉันนัน้เหมอืนกันวา่ ‘ถงึกายนี ้ก็มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะ 

       อยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๓. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกู ยังมเีนือ้ 

       และเลอืด มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ 

   ๔. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีนือ้ 

       แตย่ังมเีลอืดเป้ือนเปรอะ มเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ 

   ๕. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีลอืด 

       และเนือ้แตย่ังมเีอ็นรงึรัดอยู ่แมฉั้นใด ฯลฯ 

   ๖. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นโครงกระดกู ไมม่เีอ็น 

       รงึรัด กระจยุกระจายไปในทศิใหญ ่ทศิเฉียง คอื กระดกูมอือยู ่

       ทางทศิหนึง่ กระดกูเทา้อยูท่างทศิหนึง่ กระดกูแขง้อยูท่างทศิหนึง่ 

       กระดกูขาอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูสะเอวอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูหลัง 

       อยูท่างทศิหนึง่ กระดกูซีโ่ครงอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูหนา้อกอยู ่

       ทางทศิหนึง่ กระดกูแขนอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูไหลอ่ยูท่างทศิหนึง่ 

       กระดกูคออยูท่างทศิหนึง่ กระดกูคางอยูท่างทศิหนึง่ กระดกูฟัน 

       อยูท่างทศิหนึง่ กะโหลกศรีษะอยูท่างทศิหนึง่ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้ 

       น ากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นฉันนัน้เหมอืนกันวา่ ‘ถงึกายนี้ 

       ก็มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะอยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็น 

       อยา่งนัน้ไปได’้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่ฯลฯ ภกิษุจงึชือ่วา่ 

พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

   ๗. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นทอ่นกระดกูสขีาว 

       เหมอืนสสีงัข ์แมฉั้นใด ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๘. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นทอ่นกระดกูกองอยู ่

       ดว้ยกันเกนิกวา่ ๑ ปี แมฉั้นใด ฯลฯ 

   ๙. ภกิษุเห็นซากศพอันเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ซึง่เป็นกระดกูผปุ่นเป็นชิน้ 

       เล็กชิน้นอ้ย แมฉั้นใด ภกิษุนัน้น ากายนีเ้ขา้ไปเปรยีบเทยีบใหเ้ห็น 

       ฉันนัน้เหมอืนกันวา่ ‘ถงึกายนีก็้มสีภาพอยา่งนัน้ มลีักษณะ 

       อยา่งนัน้ ไมล่ว่งพน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่พจิารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายอยู ่หรอื 

พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในกายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘กายมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศยั 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดป่าชา้ ๙ หมวด จบ 

กายานปุสัสนาสตปิฏัฐาน จบ 

 

เวทนานปุสัสนาสตปิฏัฐาน 

  [๑๑๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาท ัง้หลายอยู ่อยา่งไร 

คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เมือ่เสวยสขุเวทนา(ความรูส้กึสขุ) ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนา’ 

   ๒. เมือ่เสวยทกุขเวทนา(ความรูส้กึทกุข)์ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนา’ 

   ๓. เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนา(ความรูส้กึไมท่กุขไ์มส่ขุ) ก็รูช้ดัวา่ 

       ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๔. เมือ่เสวยสขุเวทนาทีม่อีามสิ๑ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนาทีม่ ี

       อามสิ’ 

   ๕. เมือ่เสวยสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยสขุเวทนาทีไ่ม ่

       มอีามสิ’ 

   ๖. เมือ่เสวยทกุขเวทนาทีม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนาทีม่ ี

       อามสิ’ 

   ๗. เมือ่เสวยทกุขเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยทกุขเวทนา 

       ทีไ่มม่อีามสิ’ 

   ๘. เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนาทีม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยอทกุขม- 

       สขุเวทนาทีม่อีามสิ’ 

   ๙. เมือ่เสวยอทกุขมสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวย 

       อทกุขมสขุเวทนาทีไ่มม่อีามสิ’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายใน๒อยู ่พจิารณาเห็น 

เวทนาในเวทนาทัง้หลายภายนอก๓อยู ่หรอืพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายทัง้  

ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในเวทนาทัง้หลายอยู ่พจิารณา 

เห็นธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิ 

ทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘เวทนามอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่อยา่งนีแ้ล 

เวทนานปุสัสนาสตปิฏัฐาน จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๖๙/๑๐๓ 

๒ เวทนาภายใน หมายถงึสขุเวทนาเป็นตน้ของตน (ท.ีม.อ. ๒/๓๘๐/๓๙๐, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๓/๒๙๖) 

๓ เวทนาภายนอก หมายถงึสขุเวทนาเป็นตน้ของผูอ้ืน่ (ท.ีม.อ. ๒/๓๘๐/๓๙๐, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๓/๒๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

จติตานปุสัสนาสตปิฏัฐาน 

  [๑๑๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. จติมรีาคะ    ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมรีาคะ’ 

   ๒. จติปราศจากราคะ   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากราคะ’ 

   ๓. จติมโีทสะ    ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีทสะ’ 

   ๔. จติปราศจากโทสะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโทสะ’ 

   ๕. จติมโีมหะ    ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมโีมหะ’ 

   ๖. จติปราศจากโมหะ   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติปราศจากโมหะ’ 

   ๗. จติหดหู ่   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหดหู’่ 

   ๘. จติฟุ้งซา่น    ก็รูช้ดัวา่ ‘จติฟุ้งซา่น’ 

   ๙. จติเป็นมหัคคตะ   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ 

   ๑๐. จติไมเ่ป็นมหัคคตะ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นมหัคคตะ’ 

   ๑๑. จติมจีติอืน่ยิง่กวา่  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติมจีติอืน่ยิง่กวา่’ 

   ๑๒. จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ 

   ๑๓. จติเป็นสมาธ ิ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ 

   ๑๔. จติไมเ่ป็นสมาธ ิ  ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ 

   ๑๕. จติหลดุพน้แลว้   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติหลดุพน้แลว้’ 

   ๑๖. จติไมห่ลดุพน้   ก็รูช้ดัวา่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติภายในอยู ่พจิารณาเห็นจติในจติภายนอก 

อยู ่หรอืพจิารณาเห็นจติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็น 

เหตเุกดิในจติอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในจติอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรม 

เป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในจติอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘จติมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่อยา่งนีแ้ล 

จติตานปุสัสนาสตปิฏัฐาน จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

ธมัมานปุสัสนาสตปิฏัฐาน 

หมวดนวิรณ์ 

  [๑๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลายอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ 

ประการอยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ ประการอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เมือ่กามฉันทะภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘กามฉันทะภายในของเรามอียู’่ 

       หรอืเมือ่กามฉันทะภายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘กามฉันทะภายในของเรา 

       ไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ การละกามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และกามฉันทะทีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๒. เมือ่พยาบาทภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘พยาบาทภายในของเรามอียู’่ 

       หรอืเมือ่พยาบาทภายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘พยาบาทภายในของเรา 

       ไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่พยาบาททีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ การละพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ และพยาบาททีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด 

       ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๓. เมือ่ถนีมทิธะภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘ถนีมทิธะภายในของเรามอียู’่ 

       หรอืเมือ่ถนีมทิธะภายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘ถนีมทิธะภายในของเรา 

       ไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ การละถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ และถนีมทิธะทีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด 

       ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๔. เมือ่อทุธัจจกกุกจุจะภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘อทุธัจจกกุกจุจะภายใน 

       ของเรามอียู’่ หรอืเมือ่อทุธัจจกกุกจุจะภายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘อทุธัจจ- 

       กกุกจุจะภายในของเราไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ัง 

       ไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละอทุธัจจกกุกจุจะที ่

       เกดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และอทุธัจจกกุกจุจะที ่

       ละไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๕. เมือ่วจิกิจิฉาภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘วจิกิจิฉาภายในของเรามอียู’่ 

       หรอืเมือ่วจิกิจิฉาภายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘วจิกิจิฉาภายในของเรา 

       ไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดั 

       เหตนัุน้ การละวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และวจิกิจิฉาทีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ภายใน 

ทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม 

เป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื นวิรณ์ ๕ ประการอยู ่

อยา่งนีแ้ล 

หมวดนวิรณ์ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

หมวดขนัธ ์

  [๑๑๖] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์๕ ประการอยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์๕ ประการอยู ่

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์

๕ ประการอยูว่า่ 

   ๑. รปูเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็น 

       อยา่งนี้ 

   ๒. เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี้ 

   ๓. สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิแหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี้ 

   ๔. สงัขารเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

       แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี้ 

   ๕. วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความ 

       ดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายใน๑อยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอก๒อยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ภายใน 

ทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็น 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมภายใน หมายถงึขันธ ์๕ ของตน (ท.ีม.อ. ๒/๓๘๓/๓๙๘, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๖/๓๐๓) 

๒ ธรรมภายนอก หมายถงึขันธ ์๕ ของผูอ้ ืน่ (ท.ีม.อ. ๒/๓๘๓/๓๙๘, ม.ม.ูอ. ๑/๑๑๖/๓๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม  

เป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

อะไร ๆ ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อปุาทานขนัธ ์

๕ ประการอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดขนัธ ์จบ 

 

หมวดอายตนะ 

  [๑๑๗] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ ประการ และอายตนะภายนอก ๖ ประการอยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ ประการ 

และอายตนะภายนอก ๖ ประการอยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูช้ดัตา รูช้ดัรปู และสงัโยชนใ์ดอาศัยตาและรปูทัง้ ๒ นัน้เกดิขึน้ 

       ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ย 

       เหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด 

       ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปอกีมไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๒. รูช้ดัห ูรูช้ดัเสยีง ฯลฯ 

   ๓. รูช้ดัจมกู รูช้ดักลิน่ ฯลฯ 

   ๔. รูช้ดัลิน้ รูช้ดัรส ฯลฯ 

   ๕. รูช้ดักาย รูช้ดัโผฏฐัพพะ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๖. รูช้ดัใจ รูช้ดัธรรมารมณ์ และสงัโยชนใ์ดอาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้ 

       ๒ นัน้เกดิขึน้ ก็รูช้ดัสงัโยชนนั์น้ การเกดิขึน้แหง่สงัโยชนท์ีย่ังไม ่

       เกดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้ 

       แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และสงัโยชนท์ีล่ะไดแ้ลว้จะไม ่

       เกดิขึน้ตอ่ไปอกีมไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย 

ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่

พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็น 

เหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อายตนะภายใน ๖ ประการ 

และอายตนะภายนอก ๖ ประการอยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดอายตนะ จบ 

 

หมวดโพชฌงค ์

        [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ ประการอยู ่

        ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ ประการอยู ่อยา่งไร 

        คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เมือ่สตสิมัโพชฌงค์๑ภายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘สตสิมัโพชฌงคภ์ายใน 

       ของเรามอียู’่ หรอืเมือ่สตสิมัโพชฌงคภ์ายในไมม่ ีก็รูช้ดัวา่ ‘สต-ิ 

       สมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่’ี ความเกดิขึน้แหง่สตสิมัโพชฌงค ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๗ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

       ทีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ และความเจรญิ 

       บรบิรูณ์แหง่สตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

   ๒. เมือ่ธัมมวจิยสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 

   ๓. เมือ่วริยิสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 

   ๔. เมือ่ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 

   ๕. เมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 

   ๖. เมือ่สมาธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 

   ๗. เมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ก็รูช้ดัวา่ ‘อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

       ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในไมม่ ีก็ 

       รูช้ดัวา่ ‘อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่’ี การเกดิขึน้แหง่ 

       อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

       และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีด ้

       ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนัุน้ 

  ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ 

ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่

พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็น 

เหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุบัในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื โพชฌงค ์๗ ประการอยู ่

อยา่งนีแ้ล 

หมวดโพชฌงค ์จบ 

ภาณวารที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

หมวดสจัจะ 

  [๑๑๙] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่

  ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมท ัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข’์ 

   ๒. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขสมทัุย’ 

   ๓. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขนโิรธ’ 

   ๔. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

ทกุขสจัจนทิเทส๑ 

  [๑๒๐] ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ชาตเิป็นทกุข ์ชราเป็นทกุข ์มรณะเป็นทกุข ์โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

อปุายาสเป็นทกุข ์การประสบกับอารมณ์อันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทกุข ์ความพลัดพราก 

จากอารมณ์อันเป็นทีรั่กเป็นทกุข ์การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์วา่โดยยอ่ 

อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

  [๑๒๑] ชาต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยั่งลง ความบังเกดิ ความบังเกดิเฉพาะ 

ความปรากฏแหง่ขนัธ ์ความไดอ้ายตนะในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ 

นีเ้รยีกวา่ ชาต ิ

  [๑๒๒] ชรา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความมหีนัง 

เหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยีใ์นหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่ 

สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๙๐-๒๐๕/๑๖๓-๑๗๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  [๑๒๓] มรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตาย 

กลา่วคอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความ 

ขาดสญูแหง่ชวีตินิทรยีข์องเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ มรณะ 

  [๑๒๔] โสกะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเศรา้โศก กริยิาทีเ่ศรา้โศก ภาวะทีเ่ศรา้โศก ความแหง้ผากภายใน 

ความแหง้กรอบภายในของผูป้ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื)ผูท้ีถ่กู 

เหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ นีเ้รยีกวา่ โสกะ 

  [๑๒๕] ปรเิทวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความรอ้งไห ้ความคร ่าครวญ กริยิาทีร่อ้งไห ้กริยิาทีค่ร ่าครวญ ภาวะ 

ทีร่อ้งไห ้ภาวะทีค่ร ่าครวญของผูท้ีป่ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) 

ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ นีเ้รยีกวา่ ปรเิทวะ 

  [๑๒๖] ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีไ่ม ่

ส าราญ เป็นทกุข ์อันเกดิแตก่ายสมัผัส นีเ้รยีกวา่ ทกุข ์

  [๑๒๗] โทมนสั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีไ่มส่ าราญ 

เป็นทกุข ์อันเกดิแตม่โนสมัผัส นีเ้รยีกวา่ โทมนัส 

  [๑๒๘] อปุายาส เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแคน้ ความคับแคน้ ภาวะทีแ่คน้ ภาวะทีค่ับแคน้ของผูท้ีป่ระกอบ 

ดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ (หรอื) ผูท้ีถ่กูเหตแุหง่ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบ 

นีเ้รยีกวา่ อปุายาส 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  [๑๒๙] การประสบกบัอารมณ์อนัไมเ่ป็นทีร่กัเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื การไปรว่ม การมารว่ม การประชมุรว่ม การอยูร่ว่มกับอารมณ์อันไมเ่ป็นที ่

ปรารถนา ไมเ่ป็นทีรั่กใคร ่ไมเ่ป็นทีช่อบใจของเขาในโลกนี ้เชน่ รปู เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรอืจากบคุคลผูป้รารถนาแตส่ ิง่ทีม่ใิชป่ระโยชน ์ปรารถนา 

แตส่ ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู ปรารถนาแตส่ ิง่ทีไ่มผ่าสกุ ไมป่รารถนาความเกษมจากโยคะของ 

เขา นี้เรยีกวา่ การประสบกับอารมณ์อันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทกุข ์

  [๑๓๐] การพลดัพรากจากอารมณ์อนัเป็นทีร่กัเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื การไมไ่ปรว่ม การไมม่ารว่ม การไมป่ระชมุรว่ม การไมอ่ยูร่ว่มกับอารมณ์ 

อันเป็นทีป่รารถนา เป็นทีรั่กใคร ่เป็นทีช่อบใจของเขาในโลกนี ้เชน่ รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรอืจากบคุคลผูป้รารถนาประโยชน ์ปรารถนาความ 

เกือ้กลู ปรารถนาความผาสกุ ปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขา เชน่ มารดา 

บดิา พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว มติร อ ามาตยห์รอืญาตสิาโลหติ นีเ้รยีกวา่ 

การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นทีรั่กเป็นทกุข ์

  [๑๓๑] การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามเกดิเป็นธรรมดา เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ ขอเราอยา่ไดม้คีวามเกดิเป็นธรรมดา หรอืขอความเกดิอยา่ไดม้าถงึเรา 

เลย’ ขอ้นีไ้มพ่งึส าเร็จไดต้ามความปรารถนา นี้เรยีกวา่ การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการ 

เป็นทกุข ์

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนี้วา่ ‘ไฉนหนอ 

ขอเราอยา่ไดม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา หรอืขอความแกอ่ยา่ไดม้าถงึเราเลย’ ขอ้นี ้

ไมพ่งึส าเร็จไดต้ามความปรารถนา นีเ้รยีกวา่ การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์

เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ... เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ... 

  เหลา่สตัวผ์ูม้คีวามเศรา้โศก ความพไิรร าพัน ความทุกข ์ความโทมนัส 

และความคับแคน้เป็นธรรมดา ตา่งก็เกดิความปรารถนาขึน้อยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

ขอเราอยา่ไดเ้ป็นผูม้คีวามเศรา้โศก ความพไิรร าพัน ความทกุข ์ความโทมนัสและ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

ความคับแคน้เป็นธรรมดาเลย และขอความเศรา้โศก ความพไิรร าพัน ความทุกข ์

ความโทมนัสและความคับแคน้อยา่ไดม้าถงึเราเลย’ ขอ้นีไ้มพ่งึส าเร็จไดต้ามความ 

ปรารถนา นีเ้รยีกวา่ การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์

  [๑๓๒] วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธ์๑ ๕ ประการเป็นทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูปูาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธค์อืรปู) เวทนูปาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธ์ 

คอืเวทนา) สญัญปูาทานขนัธ(์อปุาทานขันธค์อืสญัญา) สงัขารปูาทานขนัธ ์

(อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) และวญิญาณูปาทานขันธ(์อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

เหลา่นีเ้รยีกวา่ วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการเป็นทกุข ์

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

สมทุยสจัจนทิเทส 

  [๑๓๓] ทกุขสมทุยอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา 

  ก็ตัณหานีแ้หละเมือ่เกดิขึน้ เกดิทีไ่หน เมือ่ตัง้อยู ่ตัง้อยูท่ีไ่หน 

  คอื ปิยรปูสาตรปูใดมอียูใ่นโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีปิ่ยรปูสาตรปูนี้ 

เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีปิ่ยรปูสาตรปูนี้ 

  ก็อะไร เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

  คอื จักขเุป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีจั่กขนุี ้เมือ่ตัง้อยู่ 

ก็ตัง้อยูท่ีจั่กขนุี ้โสตะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆานะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

ชวิหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... กายเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีม่โนนี้ 

  รปูเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เสยีงเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... กลิน่ 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพะเป็น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (สัมมาทฏิฐสิตูร) หนา้ ๘๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธรรมารมณ์เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิก็เกดิ  

ทีธ่รรมารมณ์นี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่รรมารมณ์นี้ 

  จักขวุญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... ฆานวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ชวิหาวญิญาณเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ... กายวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนวญิญาณ 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนวญิญาณนี้ เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้ 

อยูท่ีม่โนวญิญาณนี้ 

  จักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

... ฆานสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

กายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหา 

นีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีม่โนสมัผัสนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีม่โนสมัผัสนี ้

  เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจาก 

โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจาก 

กายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีเ่วทนาซึง่เกดิจากมโนสมัผัสนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยู ่

ทีเ่วทนาซึง่เกดิจากมโนสมัผัสนี ้

  รปูสญัญา(ความหมายรูร้ปู) เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทสญัญา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... คันธสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสสญัญา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมสญัญา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่มัมสญัญานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้ 

อยูท่ีธ่ัมมสญัญานี ้

  รปูสญัเจตนา(ความจงใจในรปู) เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทสญัเจตนา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... คันธสญัเจตนาเป็นปิยรูปสาตรปูในโลก ... รสสญัเจตนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

ธัมมสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมสญัเจตนานี้ 

เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมสญัเจตนานี ้

  รปูตัณหา(ความทะยานอยากในรปู)เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทตัณหา 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... คันธตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสตัณหาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมตัณหาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมตัณหานี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ี่ 

ธัมมตัณหานี ้

  รปูวติก(ความตรกึถงึรปู)เป็นปิยรปูสาตรูปในโลก ฯลฯ สทัทวติกเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ... คันธวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสวติกเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... โผฏฐัพพวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมวติกเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมวติกนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมวติกนี ้

  รปูวจิาร(ความตรองถงึรปู)เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทวจิารเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ... คันธวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสวจิารเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมวจิารเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่เกดิ ก็เกดิทีธ่ัมมวจิารนี ้เมือ่ตัง้อยู ่ก็ตัง้อยูท่ีธ่ัมมวจิารนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทุยอรยิสจั 

นโิรธสจัจนทิเทส 

  [๑๓๔] ทกุขนโิรธอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  ก็ตัณหานีเ้มือ่ละ ละทีไ่หน เมือ่ดับ ดับทีไ่หน 

  คอื ปิยรปูสาตรปูใดมอียูใ่นโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีปิ่ยรปูสาตรปูนี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีปิ่ยรปูสาตรปูนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  ก็อะไร เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

  คอื จักขเุป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีจั่กขนุี ้เมือ่ดับ 

ก็ดับทีจั่กขนุี ้โสตะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ ฆานะเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

ชวิหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... กายเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีม่โนนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีม่โนนี้ 

  รปูเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เสยีงเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... กลิน่ 

เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพะเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ... ธรรมารมณ์เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละที ่

ธรรมารมณ์นี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่รรมารมณ์นี้ 

  จักขวุญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... ฆานวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ชวิหาวญิญาณเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ... กายวญิญาณเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนวญิญาณเป็นปิยรปู- 

สาตรปูในโลก ตัณหานีเ้มือ่ละ ก็ละทีม่โนวญิญาณนี้ เมือ่ดับ ก็ดับทีม่โนวญิญาณนี้ 

  จักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

... ฆานสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

กายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... มโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหา 

นีเ้มือ่ละ ก็ละทีม่โนสมัผัสนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีม่โนสมัผัสนี ้

  เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ เวทนาทีเ่กดิจาก 

โสตสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจาก 

กายสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... เวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผัสเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีเ่วทนาซึง่เกดิจากมโนสมัผัสนี ้เมือ่ดับ ก็ดับ 

ทีเ่วทนาซึง่เกดิจากมโนสมัผัสนี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  รปูสญัญาเป็นปิยรปูสาตรูปในโลก ฯลฯ สทัทสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

... คันธสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

โผฏฐัพพสญัญาเป็นปิยรูปสาตรปูในโลก ... ธัมมสญัญาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมสญัญานี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมสญัญานี ้

  รปูสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... คันธสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปู 

ในโลก ... โผฏฐัพพสญัเจตนาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมสญัเจตนาเป็น 

ปิยรปูสาตรปูในโลก ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมสญัเจตนานี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมม- 

สญัเจตนานี ้

  รปูตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

... คันธตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

โผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมตัณหาเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก 

ตัณหานี ้เมือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมตัณหานี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมตัณหานี้ 

  รปูวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

คันธวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

โผฏฐัพพวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมวติกเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตณัหานี้ 

เมือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมวติกนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมวติกนี ้

  รปูวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ฯลฯ สทัทวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... 

คันธวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... รสวจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... โผฏฐัพพ- 

วจิารเป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ... ธัมมวจิารเป็นปิยรูปสาตรปูในโลก ตัณหานี้ 

เมือ่ละ ก็ละทีธ่ัมมวจิารนี ้เมือ่ดับ ก็ดับทีธ่ัมมวจิารนี ้

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจั 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

 

มคัคสจัจนทิเทส 

  [๑๓๕] ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีน่ั้นแล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  (เห็นชอบ) 

   ๒. สมัมาสงักัปปะ  (ด ารชิอบ)  

   ๓. สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

   ๔. สมัมากัมมันตะ  (กระท าชอบ) 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  (เลีย้งชพีชอบ) 

   ๖. สมัมาวายามะ  (พยายามชอบ) 

   ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นชอบ) 

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความรูใ้นทกุข ์ความรูใ้นทกุขสมทัุย ความรูใ้นทกุขนโิรธ ความรูใ้น 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีเ้รยีกวา่ สมัมาทฏิฐ ิ

  สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินการออกจากกาม ความด ารใินการไมพ่ยาบาท ความด าร ิ

ในการไมเ่บยีดเบยีน นีเ้รยีกวา่ สมัมาสงักัปปะ 

  สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนางดเวน้จากการพดูเท็จ เจตนางดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด เจตนา 

งดเวน้จากการพดูค าหยาบ เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ สมัมาวาจา 

  สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว ์เจตนางดเวน้จากการลักทรัพย ์เจตนางด 

เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม นีเ้รยีกวา่ สมัมากัมมันตะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

  สมัมาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีล้ะมจิฉาอาชวีะแลว้ ส าเร็จการเลีย้งชพีดว้ย 

สมัมาอาชวีะ นีเ้รยีกวา่ สัมมาอาชวีะ 

  สมัมาวายามะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่นเพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายาม 

ปรารภ ความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ สรา้ง 

ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรมที ่

เกดิขึน้แลว้๑ นีเ้รยีกวา่ สัมมาวายามะ 

  สมัมาสต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย 

อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌา 

และโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้นีเ้รยีกวา่ สมัมาสต ิ

  สมัมาสมาธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลุ 

ทตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร ม ี

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๓๙๔-๓๙๗/๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

แตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ 

สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั 

  [๑๓๖] ดว้ยวธินีี ้ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณา 

เห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่หรอืพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายทัง้ 

ภายในทัง้ภายนอกอยู ่พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่หรอืพจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม 

เป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่

  หรอืวา่ ภกิษุนัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้วา่ ‘ธรรมมอียู’่ ก็เพยีงเพือ่อาศัย 

เจรญิญาณ เจรญิสตเิทา่นัน้ ไมอ่าศัย(ตัณหาและทฏิฐ)ิอยู ่ไมย่ดึมั่นถอืมั่นอะไร ๆ 

ในโลก ภกิษุจงึชือ่วา่พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื อรยิสจั ๔ อยู ่อยา่งนีแ้ล 

หมวดสจัจะ จบ 

ธมัมานปุสัสนาสตปิฏัฐาน จบ 

 

อานสิงสแ์หง่การเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ 

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ ปี พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน 

       ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอื 

       อยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๒. ๗ ปี จงยกไว ้๑ บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๖ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอื 

       เมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๓. ๖ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๕ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๔. ๕ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๔ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๕. ๔ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๓ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๖. ๓ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๒ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๗. ๒ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๑ ปี พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

   ๘. ๑ ปี จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ เดอืน พงึ 

       หวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๗ ปี จงยกไว ้หมายถงึอยา่ว่าแตจ่ะเจรญิสตปัิฏฐานใชร้ะยะเวลา ๗ ปีเลย แมเ้จรญิเพยีง ๖ ปี ลดลง 

   มาตามล าดับถงึ ๗ วัน ก็สามารถบรรลอุรหัตตผล หรอือนาคามผิลได ้(ท.ีม.อ. ๒/๔๐๔/๔๒๒, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๓๗/๓๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

   ๙. ๗ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๖ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๐. ๖ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๕ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๑. ๕ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๔ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๒. ๔ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๓ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๓. ๓ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๒ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๔. ๒ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๑ เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๕. ๑ เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอดครึง่เดอืน 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

         ๑๖. ครึง่เดอืน จงยกไว ้บคุคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วนั 

       พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจบุัน 

       หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางสายเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิข์อง 

เหลา่สตัว ์เพือ่ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม 

เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพาน ทางนี ้คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ เราอาศัยทางสาย 

เดยีวนีแ้ลว้จงึกลา่วค าดังพรรณนามาฉะนี้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาสตปิฏัฐานสตูรที ่๑๐ จบ 

มลูปรยิายวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

 

 

๑. มลูปรยิายสตูร  ๒. สพัพาสวสตูร 

๓. ธัมมทายาทสตูร  ๔. ภยเภรวสตูร 

๕. อนังคณสตูร  ๖. อากังเขยยสตูร 

๗. วตัถปูมสตูร  ๘. สลัเลขสตูร 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร  ๑๐. มหาสตปัิฏฐานสตูร 

    ขอทา่นทัง้หลายจงฟังพระสตูรอันมนัียตา่ง ๆ 

   เป็นธรรมชาตไิมแ่ก ่ไมต่าย ใหบ้รรลอุมตธรรม 

   แสดงไขทัง้มรรคและผล อันบรรเทาทกุข ์

   มปีระโยชนเ์กือ้กลู กอ่ใหเ้กดิมหารสหลายพันนัย 

   อันน ามาซึง่ปีตมิากมาย ท าความเร่ารอ้นเพราะไฟ ๓ ชนดิ 

   (ไฟคอืราคะ ไฟคอืโทสะ ไฟคอืโมหะ) ใหด้ับสญู 

   เหมอืนวสธุาราหลั่งชโลมดับรอ้นแหง่พืน้พสธุาฉะนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๑. มลูปรยิายวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    พระสตูรอันประเสรฐิสดุทา้ย(แหง่วรรค) 

   ประดจุโอสถอันก าจัดพยาธคิอืกเิลส มรีสหวานละมนุ 

   กอ่ใหเ้กดิความยนิดอีันใหญห่ลวงแกเ่หลา่เทวดาและหมูม่นุษย ์

   พระอรรถกถาจารยป์ระดษิฐานไวแ้ลว้ 

    อนึง่ พระสตูรทีช่ ือ่เวยยากรณะ 

   (องคค์ณุหนึง่ของนวงัคสตัถศุาสน)์ 

   ทา่นก็ประดษิฐานไวถ้งึ ๒๕๐ สตูร 

   เพือ่ทดสอบเหลา่สมณศากยบตุร 

   ขอทา่นทัง้หลายเหลา่อืน่จากผูท้ีก่ลา่วแลว้นัน้ 

   จงมนี ้าหนึง่ใจเดยีวกัน ชมเชยพระสตูร 

   อันมคีวามบันเทงิเป็นสว่นสดุ 

   ในวรรคอันแสดงหนทางปฏบิัตติา่ง ๆ โดยล าดับเถดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

 

๒. สหีนาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาท 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

วา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาท สตูรเล็ก 

สมณะ ๔ จ าพวก 

  [๑๓๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะที ่๑ มอียูใ่นธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๒ มอียู ่

ในธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๓ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๔๑ ก็มอียูใ่นธรรมวนัิยนี้ 

ลัทธขิองศาสดาอืน่วา่งเปลา่จากสมณะทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึ เธอทัง้หลายจงบันลอื 

สหีนาท๒โดยชอบอยา่งนีแ้ล 

  [๑๔๐] เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก(เจา้ลทัธอิืน่)ในโลกนี ้จะพงึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘อะไรเลา่เป็นความมั่นใจของพวกทา่น อะไรเป็นพลังใจของพวกทา่น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมณะที ่๑ หมายถงึพระโสดาบันผูห้มดสิน้สังโยชนเ์บือ้งต ่า ๓ ประการไมม่ทีางตกต ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

   ส าเร็จสัมโพธใินวันขา้งหนา้ สมณะที ่๒ หมายถงึพระสกทาคาม ีผูห้มดสิน้สังโยชนเ์บือ้งต ่า ๓ ประการ 

   มรีาคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสูโ่ลกมนุษยค์ราวเดยีวแลว้จะตรัสรูไ้ด ้สมณะที ่๓ หมายถงึพระ- 

   อนาคาม ีผูห้มดสิน้สังโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ ประการ เกดิในภมูชิัน้สทุธาวาสแลว้ จะนพิพานในภมูนัิน้ สมณะ 

   ที ่๔ หมายถงึพระอรหันต ์ผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย 

   ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบัน (ม.ม.ูอ. ๑/๑๓๙/๓๒๓-๓๒๔) 

๒ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึการประกาศอยา่งอาจหาญของภกิษุผูก้ลา่วว่า “สมณะเหลา่นีม้ใีนธรรมวนัิย 

   นีเ้ทา่นัน้” ชือ่วา่การบันลอืทีป่ระเสรฐิคอืการบันลอืสหีนาททีไ่มม่คีวามเกรงกลัว ไมต่ดิขัด เพราะเจา้ลัทธ ิ

   อืน่ไมส่ามารถคัดคา้นได ้(ม.ม.ูอ. ๑/๑๓๙/๓๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

พวกทา่นพจิารณาเห็นอยา่งไรในตนจงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘สมณะที ่๑ มอียูใ่นธรรมวนัิย 

นีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๒ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๓ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่

๔ ก็มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้ลัทธขิองศาสดาอืน่วา่งเปลา่จากสมณะทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึ’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วตอบพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้ อยา่งนี้ 

วา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย มธีรรม ๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ผูท้รงรู ้

ทรงเห็น ทรงเป็นพระอรหนัต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบตรัสไวแ้ลว้ ซึง่เรา 

ทัง้หลายพจิารณาเห็น(วา่ม)ีในตน จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สมณะที ่๑ มอียูใ่น 

ธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๒ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๓ มอียูใ่น 

ธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๔ ก็มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้ลัทธขิองศาสดาอืน่วา่งเปลา่จาก 

สมณะทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึ’ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเลือ่มใสในศาสดา 

   ๒. ความเลือ่มใสในธรรม 

   ๓. ความเป็นผูท้ าใหบ้รบิรูณ์ในศลี 

   ๔. ทัง้คฤหัสถแ์ละบรรพชติผูป้ระพฤตธิรรมรว่มกันเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจ 

       ของเราทัง้หลาย 

  ธรรม ๔ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ผูท้รงรูท้รงเห็น ทรงเป็น 

พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบตรัสไวแ้ลว้ ซึง่เราทัง้หลายพจิารณาเห็น 

(วา่ม)ีในตนจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สมณะที ่๑ มอียูใ่นธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ สมณะที ่๒ 

มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๓ มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้สมณะที ่๔ ก็มอียูใ่นธรรมวนัิยนี้ 

ลัทธขิองศาสดาอืน่วา่งเปลา่จากสมณะทัง้หลายผูรู้ท่ั้วถงึ’ 

  [๑๔๑] เป็นไปไดท้ีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ผูใ้ดเป็น 

ศาสดาของพวกเรา แมพ้วกเราก็มคีวามเลือ่มใสในศาสดานัน้ อะไรเป็นธรรมของ 

พวกเรา แมพ้วกเราก็มคีวามเลือ่มใสในธรรมนัน้ ขอ้ใดเป็นศลีของพวกเรา แมพ้วก 

เราก็เป็นผูท้ าใหบ้รบิรูณ์ในศลีนัน้ แมทั้ง้คฤหัสถแ์ละบรรพชติผูป้ระพฤตธิรรม 

รว่มกัน ก็เป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของพวกเรา ในขอ้นีม้คีวามแปลกกันอยา่งไร มคีวาม 

มุง่หมายอยา่งไร และมกีารกระท าตา่งกันอยา่งไร ระหวา่งพวกทา่นกับพวกเรา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วตอบพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้ อยา่งนี้ 

วา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย จดุมุง่หมาย๑มอียา่งเดยีว หรอืมหีลายอยา่ง’ พวกอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายมอียา่งเดยีวเทา่นัน้ 

ไมม่หีลายอยา่ง’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูม้รีาคะ 

(ความก าหนัด) หรอืผูป้ราศจากราคะ’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะตอบอยา่ง 

ถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูป้ราศจากราคะ 

มใิชส่ าหรับผูม้รีาคะ’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูม้โีทสะ 

(ความคดิประทษุรา้ย) หรอืผูป้ราศจากโทส’ พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะ 

ตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูป้ราศจาก 

โทสะ มใิชส่ าหรับผูม้โีทสะ’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูม้โีมหะ 

(ความหลง) หรอืผูป้ราศจากโมหะ’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะตอบอยา่งถกู 

ตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จุดมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูป้ราศจากโมหะ 

มใิชส่ าหรับผูม้โีมหะ’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูม้ตีัณหา 

(ความทะยานอยาก) หรอืผูป้ราศจากตัณหา’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะ 

ตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผู ้

ปราศจากตัณหา มใิชส่ าหรับผูม้ตีัณหา’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูม้ ี

อปุาทาน(ความยดึมั่น) หรอืผูป้ราศจากอปุาทาน’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ 

จะตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนี้วา่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผู ้

ปราศจากอปุาทาน มใิชส่ าหรับผูม้อีปุาทาน’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จดุมุง่หมาย ในทีน่ีห้มายถงึจุดหมายของความเลือ่มใส ซึง่แตล่ะลัทธติา่งก็มจีุดหมายทีแ่ตกตา่งกันไป 

   และมเีพยีงจุดมุง่หมายเดยีวเทา่นัน้ เชน่ พวกพราหมณ์ก็มพีรหมโลกเป็นจุดมุง่หมาย พวกดาบสก็ม ี

   อาภัสสรพรหมเป็นจุดมุง่หมาย แตใ่นพทุธศาสนานีม้จีุดมุง่หมายเดยีว คอือรหัตตผล (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๐/๓๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูรู้แ้จง้ 

หรอืผูไ้มรู่แ้จง้’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ 

‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูรู้แ้จง้ มใิชส่ าหรับผูไ้มรู่แ้จง้’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผู ้

ยนิดยีนิรา้ย หรอืผูไ้มย่นิดไีมย่นิรา้ย’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะตอบอยา่ง 

ถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูไ้มย่นิดไีมย่นิรา้ย 

มใิชส่ าหรับผูย้นิดยีนิรา้ย’ 

  เธอทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูพ้อใจ 

ในธรรมอันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูย้นิดใีนธรรมอันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ หรอืผูพ้อใจ 

ในธรรมอันไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูย้นิดใีนธรรมอันไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้’ พวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้งก็จะตอบอยา่งนีว้า่ ‘จดุมุง่หมายนัน้ 

เป็นจดุมุง่หมายส าหรับผูพ้อใจในธรรมอันไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูย้นิดใีนธรรมอัน 

ไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ มใิชส่ าหรับผูพ้อใจในธรรมอันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูย้นิดใีนธรรม 

อันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้’ 

ทฏิฐ ิ๒ 

  [๑๔๒] ภกิษุทัง้หลาย ทฏิฐ ิ๒ ประการนี ้คอื (๑) ภวทฏิฐิ๑ (๒) วภิวทฏิฐิ๒ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ยดึตดิ เขา้ถงึ เกาะตดิภวทฏิฐ ิสมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ชือ่วา่เป็นผูย้นิรา้ยตอ่วภิวทฏิฐ ิสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ยดึตดิ เขา้ถงึ เกาะตดิวภิวทฏิฐ ิสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ชือ่วา่ 

เป็นผูย้นิรา้ยตอ่ภวทฏิฐ ิสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ 

ความดับ คณุ โทษ และอบุายเครือ่งสลัดทฏิฐ ิ๒ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภวทฏิฐ ิหมายถงึสสัสตทฏิฐ ิความเห็นวา่เทีย่ง (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๒/๓๓๐) 

๒ วภิวทฏิฐ ิหมายถงึอจุเฉททฏิฐ ิความเห็นวา่ขาดสญู (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๒/๓๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ชือ่วา่เป็นผูม้รีาคะ มโีทสะ มโีมหะ มตีัณหา 

มอีปุาทาน เป็นผูไ้มรู่แ้จง้ เป็นผูย้นิดยีนิรา้ย พอใจในธรรมอันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

ยนิดใีนธรรมอันเป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ เรากลา่ววา่ ‘พวกเขาไมพ่น้จากชาต(ิความเกดิ) 

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

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

จากทกุข’์ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ัดความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และอบุายเครือ่งสลัดทฏิฐ ิ๒ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ ชือ่วา่เป็นผูป้ราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ปราศจาก 

ตัณหา ไมม่อีปุาทาน เป็นผูรู้แ้จง้ เป็นผูไ้มย่นิดไีมย่นิรา้ย เป็นผูพ้อใจในธรรมอัน 

ไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ยนิดใีนธรรมอันไมเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ เรากลา่ววา่ ‘พวกเขา 

พน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส พน้จากทกุข’์ 

อปุาทาน ๔ 

  [๑๔๓] ภกิษุทัง้หลาย อปุาทาน ๔ ประการนี ้

  อปุาทาน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามปุาทาน  (ความยดึมั่นในกาม) 

   ๒. ทฏิฐปุาทาน  (ความยดึมั่นในทฏิฐ)ิ 

   ๓. สลีัพพตปุาทาน  (ความยดึมั่นในศลีและวตัร) 

   ๔. อัตตวาทปุาทาน  (ความยดึมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ปฏญิญาลัทธวิา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง๑ แตพ่วกเขา 

ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่งโดยชอบ คอืบัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน 

ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูส้ลีัพพตปุาทาน ไมบ่ัญญัต ิ

ความรอบรูอ้ัตตวาทปุาทาน ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมรู่ ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏญิญาลทัธวิา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง หมายถงึปฏญิญาวา่ ‘เราทัง้หมดกลา่วความรอบรู ้คอืความ 

   ขา้มพน้อปุาทานทัง้สิน้’ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๓/๓๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

ฐานะ ๓ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เหตนัุน้ พวกเขาจงึปฏญิญาลัทธวิา่รอบรู ้

อปุาทานทกุอยา่ง แตพ่วกเขาไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่งโดยชอบ คอื 

บัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ไมบ่ัญญัต ิ

ความรอบรูส้ลีัพพตปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ัตตวาทปุาทาน 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ปฏญิญาลัทธวิา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง แตพ่วก 

เขาไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่งโดยชอบ คอืบัญญัตคิวามรอบรู ้

กามปุาทาน บัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูส้ลีัพพตปุาทาน 

ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ัตตวาทปุาทาน ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ไมรู่ฐ้านะ ๒ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เหตนัุน้ พวกเขาจงึปฏญิญา 

ลัทธวิา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง แตพ่วกเขาไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง 

โดยชอบ คอืบัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน บัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ไม ่

บัญญัตคิวามรอบรูส้ลีัพพตปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ตัตวาทปุาทาน 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ปฏญิญาลัทธวิา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง แตพ่วกเขา 

ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่งโดยชอบ คอืบัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน 

บัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน บัญญัตคิวามรอบรูส้ลีัพพตปุาทาน ไมบ่ัญญัต ิ

ความรอบรูอ้ัตตวาทปุาทาน ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมรู่ ้

ฐานะ ๑ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เหตนัุน้ พวกเขาจงึปฏญิญาลัทธวิา่รอบรู ้

อปุาทานทกุอยา่ง แตพ่วกเขาไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอย่างโดยชอบ คอื 

บัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน บัญญัตคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน บัญญัตคิวามรอบรู ้

สลีัพพตปุาทาน ไมบ่ัญญัตคิวามรอบรูอ้ตัตวาทปุาทาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเลือ่มใสใดในศาสดา ความเลือ่มใสใดในธรรม ความ 

เป็นผูท้ าใหบ้รบิรูณ์ใดในศลีทัง้หลาย ความเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจใดในหมูส่หธรรมกิ ขอ้นัน้ 

ทัง้หมดเราไมก่ลา่ววา่ ด าเนนิไปชอบในธรรมวนัิยเห็นปานนี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะขอ้นัน้เป็นความเลือ่มใสในธรรมวนัิยทีศ่าสดากลา่วไวผ้ดิแลว้ ประกาศไวไ้ม่ 

ถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเหตนุ าสตัวอ์อกจากทกุข ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบ พระสมัมา- 

สมัพทุธเจา้มไิดป้ระกาศไว ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

  [๑๔๔] ภกิษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ปฏญิญาวาทะ 

วา่รอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่ง จงึบัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทานทกุอยา่งโดยชอบ คอื 

บัญญัตคิวามรอบรูก้ามปุาทาน๑ ความรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ความรอบรูส้ลีัพพต-ุ 

ปาทาน และความรอบรูอ้ัตตวาทปุาทาน ความเลือ่มใสใดในศาสดา ความเลือ่มใสใด 

ในธรรม ความเป็นผูท้ าใหบ้รบิรูณ์ใดในศลีทัง้หลาย ความเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจใด 

ในหมูส่หธรรมกิ ขอ้นัน้ทัง้หมดเรากลา่ววา่ ด าเนนิไปชอบในธรรมวนัิยเห็นปานนี้ 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะขอ้นัน้เป็นความเลือ่มใสในธรรมวนัิยทีเ่รากลา่วไวถ้กูตอ้งแลว้ 

ประกาศไวถ้กูตอ้งแลว้ เป็นเหตนุ าสตัวอ์อกจากทกุข ์เป็นไปเพือ่ความสงบ 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไวแ้ลว้ 

หลกัปฏจิจสมปุบาทเร ิม่ตน้ดว้ยอปุาทาน 

  [๑๔๕] ภกิษุทัง้หลาย อปุาทาน ๔ ประการนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไร 

เป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  อปุาทาน ๔ ประการนี ้มตีัณหาเป็นตน้เหต ุมตีัณหาเป็นเหตเุกดิ 

มตีัณหาเป็นก าเนดิ มตีัณหาเป็นแดนเกดิ 

  ตัณหาเลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  ตัณหา มเีวทนาเป็นตน้เหต ุมเีวทนาเป็นเหตเุกดิ มเีวทนาเป็นก าเนดิ มเีวทนา 

เป็นแดนเกดิ 

  เวทนานีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  เวทนา มผีัสสะเป็นตน้เหต ุมผีัสสะเป็นเหตเุกดิ มผีสัสะเป็นก าเนดิ มผีัสสะ 

เป็นแดนเกดิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บญัญตัคิวามรอบรูก้ามปุาทาน หมายถงึทรงบัญญัตคิวามรอบรูก้ารละ การลว่งพน้กามปุาทานดว้ย 

   อรหัตตมรรค บัญญัตคิวามรอบรูอ้ปุาทาน ๓ นอกนีด้ว้ยโสดาปัตตมิรรค (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๔/๓๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑. จฬูสหีนาทสตูร 

  ผัสสะนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  ผัสสะ มสีฬายตนะเป็นตน้เหต ุมสีฬายตนะเป็นเหตเุกดิ มสีฬายตนะเป็น 

ก าเนดิ มสีฬายตนะเป็นแดนเกดิ 

  สฬายตนะนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  สฬายตนะ มนีามรปูเป็นตน้เหต ุมนีามรปูเป็นเหตเุกดิ มนีามรปูเป็นก าเนดิ 

มนีามรปูเป็นแดนเกดิ 

  นามรปูนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  นามรปู มวีญิญาณเป็นตน้เหต ุมวีญิญาณเป็นเหตเุกดิ มวีญิญาณเป็นก าเนดิ 

มวีญิญาณเป็นแดนเกดิ 

  วญิญาณนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  วญิญาณ มสีงัขารเป็นตน้เหต ุมสีงัขารเป็นเหตเุกดิ มสีงัขารเป็นก าเนดิ 

มสีงัขารเป็นแดนเกดิ 

  สงัขารนีเ้ลา่ มอีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  สงัขาร มอีวชิชาเป็นตน้เหต ุมอีวชิชาเป็นเหตเุกดิ มอีวชิชาเป็นก าเนดิ 

มอีวชิชาเป็นแดนเกดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ เมือ่นัน้ เธอไม่ 

ยดึมั่นกามปุาทาน ทฏิฐปุาทาน สลีัพพตปุาทาน และอัตตวาทปุาทาน เพราะ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

ก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาจงึเกดิขึน้ เมือ่ไมย่ดึมั่น เธอก็ไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ เธอก็ 

ปรนิพิพานเฉพาะตนน่ันแล เธอรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท า 

กจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๓” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูสหีนาทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มหาสหีนาทสูตร 

วา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาท สตูรใหญ ่

สนุกัขตัตะกลา่วตูพ่ระพทุธเจา้ 

  [๑๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าดา้นตะวนัตกภายนอก 

พระนคร เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้แล โอรสเจา้ลจิฉวพีระนามวา่สนัุกขตัตะลาสกิขา 

จากพระธรรมวนัิยนีไ้ดไ้มน่าน เธอไดก้ลา่วในชมุชน ณ กรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ 

  “สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ๔ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของ 

มนุษย์๕ สมณโคดมแสดงธรรมทีป่ระมวลมาดว้ยความตรกึทีไ่ตรต่รองดว้ยการ 

คน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง ธรรมทีส่มณโคดมแสดงเพือ่ประโยชนแ์กบ่คุคล ยอ่มน าไป 

เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบส าหรับบคุคลผูป้ฏบิัตติามธรรมนัน้” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระสารบีตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีทา่นไดส้ดับค าของโอรสเจา้ลจิฉวพีระนามวา่สนัุกขตัตะผู ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดเูชงิอรรถที ่๑-๓ ขอ้ ๕๔ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๓ ในเลม่นี้ 

๔ ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญา(ปัญญาชัน้โลกตุตระทีถ่งึความเป็นใหญ)่ 

   อันประเสรฐิ บรสิทุธิ ์สงูสดุ สามารถก าจัดกเิลสได ้(ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๖/๓๔๒,องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๘/๓๕๐) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

กลา่วในชมุชน ณ กรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ “สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอัน 

สามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมทีป่ระมวลมาดว้ยความ 

ตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง ธรรมทีส่มณโคดมแสดงเพือ่ 

ประโยชนแ์กบ่คุคล ยอ่มน าไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบส าหรับบคุคลผูป้ฏบิัตติาม 

ธรรมนัน้” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรครัน้เทีย่วบณิฑบาตในกรงุเวสาลแีลว้ กลับจาก 

บณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ โอรสเจา้ลจิฉวพีระนามวา่สนัุกขตัตะลาสกิขาจากพระธรรมวนัิยนีไ้ด ้

ไมน่าน เธอไดก้ลา่วในชมุชน ณ กรงุเวสาลอียา่งนี้วา่ ‘สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมที ่

ประมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตร่ตรองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง ธรรมที ่

สมณโคดมแสดงเพือ่ประโยชนแ์กบ่คุคล ยอ่มน าไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

ส าหรับบคุคลผูป้ฏบิัตติามธรรมนัน้” 

  [๑๔๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร โอรสเจา้ลจิฉวพีระนามวา่ 

สนัุกขตัตะเป็นโมฆบรุษุ มักโกรธ เธอกลา่ววาจานัน้เพราะความโกรธ สนัุกขตัตะ 

โมฆบรุษุคดิวา่ ‘จักกลา่วตเิตยีน’ แตก่ลับกลา่วสรรเสรญิคณุของตถาคตอยูน่ั่นแล 

แทจ้รงิขอ้ทีบ่คุคลจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ธรรมทีส่มณโคดมแสดงเพือ่ประโยชน์ 

แกบ่คุคล ยอ่มน าไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบส าหรับบคุคลผูป้ฏบิตัติามธรรมนัน้’ 

เป็นการกลา่วสรรเสรญิคณุของตถาคต 

  สนัุกขตัตะ โมฆบรุษุจักไมม่ปัีญญารูธ้รรมในตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ 

  สนัุกขตัตะ โมฆบรุษุจักไมม่ปัีญญารูธ้รรมในตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลาย 

คนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะล ุ

ฝา ก าแพง และภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงใน 

แผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้

น่ังขดัสมาธ ิเหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรแ์ละ 

ดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก 

ก็ได’้ 

  สนัุกขตัตะ โมฆบรุษุจักไมม่ปัีญญารูธ้รรมในตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ทรงสดับเสยีง ๒ ชนดิ คอื (๑) เสยีงทพิย ์(๒) เสยีงมนุษย ์

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย’์ 

  สนัุกขตัตะ โมฆบรุษุจักไมม่ปัีญญารูธ้รรมในตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงก าหนดรูใ้จของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ดว้ยใจ คอื จติม ี

ราคะ ก็รูว้า่ ‘จติมรีาคะ’ หรอืจติปราศจากราคะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากราคะ’ จติม ี

โทสะก็รูว้า่ ‘จติมโีทสะ’ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโทสะ’ จติมโีมหะ 

ก็รูว้า่ ‘จติมโีมหะ’ หรอืจติปราศจากโมหะก็รูว้า่ ‘จติปราศจากโมหะ’ จติหดหูก็่รูว้า่ 

‘จติหดหู’่ หรอืจติฟุ้งซา่นก็รูว้า่ ‘จติฟุ้งซา่น’ จติเป็นมหัคคตะก็รูว้า่ ‘จติเป็นมหัคคตะ’ 

หรอืจติไมเ่ป็นมหคัคตะก็รูว้า่ ‘จติไมเ่ป็นมหัคคตะ’ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ ‘จติม ี

จติอืน่ยิง่กวา่’ หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ ‘จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่’ จติเป็นสมาธ ิ

ก็รูว้า่ ‘จติเป็นสมาธ’ิ หรอืจติไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ ‘จติไมเ่ป็นสมาธ’ิ จติหลดุพน้ก็รูว้า่ 

‘จติหลดุพน้’ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ ‘จติไมห่ลดุพน้’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

 

ก าลงัของพระตถาคต ๑๐ ประการ 

  [๑๔๘] สารบีตุร ก าลังของตถาคต๑ ๑๐ ประการนีท้ีต่ถาคตมแีลว้ เป็น 

เหตใุหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ๒ บันลอืสหีนาท๓ ประกาศพรหมจักร๔ในบรษัิท๕ 

  ก าลงัของตถาคต ๑๐ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตถาคตรูช้ดัฐานะ๖ โดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะใน 

       โลกนีต้ามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ 

       และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ นี้เป็นก าลังของ 

       ตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท 

       ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๖๔/๕๗๙, องฺ.ทสก.(แปล) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗. 

๒ ฐานะทีอ่งอาจ (อาสภะ) อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึฐานะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ ทีส่งูสดุ หรอืฐานะของ 

   พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในปางกอ่น 

  อนึง่ ค าวา่ อาสภะ มาจากค าว่า อุสภะ เป็นชือ่โคจ่าฝงูของโคจ านวนมากตัง้ ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐ 

   คอก ๑,๐๐๐ คอก มสีขีาว น่าดู มกี าลังสามารถน าภาระหนักยิง่ไปได ้ยนืหยัดดว้ยเทา้ทัง้ ๔ ไมห่ว่ันไหว 

   ตอ่เสยีงฟ้ารอ้งตัง้ ๑๐๐ ครัง้ พระตถาคตเปรยีบเหมอืนโคอสุภะ คอื ประทับยนืขม่บรษัิททัง้ ๘ ไดอ้ย่าง 

   มั่นคงดว้ยพระบาท (ฐานะ) คอื เวสารัชชญาณ ๔ ประการ ไมม่ปัีจจามติรใดในโลกและเทวโลกทีส่ามารถ 

   ท าใหพ้ระองคห์ว่ันไหวได ้(ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๔๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๖) 

๓ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึตรัสพระวาจาดว้ยท่าทอีงอาจดังพญาราชสหี ์ไมท่รงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะ 

   ทรงมั่นพระทัยในศลี สมาธ ิปัญญาของพระองค ์(ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๔๘,ท.ีส.ีฏกีา ๑/๔๐๓/๔๕๔) 

๔ พรหมจกัร หมายถงึธรรมจักรอันประเสรฐิ ยอดเยีย่ม บรสิทุธิ ์ม ี๒ ประการ คอื (๑) ปฏเิวธญาณ ไดแ้ก ่

   ญาณระดับโลกตุตระ แสดงถงึพระปัญญาคณุของพระพทุธเจา้ (๒) เทสนาญาณ ไดแ้ก ่ญาณระดับโลกยิะ 

   แสดงถงึพระมหากรณุาคณุของพระพทุธเจา้ ญาณทัง้ ๒ นีช้ ือ่ว่าโอรสญาณ(ญาณสว่นพระองค)์ มเีฉพาะ 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายเทา่นัน้ ไม่มแีกค่นทั่วไป (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๔๘,องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

๕ บรษิทั หมายถงึหมู,่ คณะ, ทีป่ระชมุ ในทีน่ีห้มายถงึบรษัิท ๘ คอื (๑) ขัตตยิบรษัิท (๒) พราหมณบรษัิท 

   (๓) คหบดบีรษัิท (๔) สมณบรษัิท (๕) จาตมุหาราชบรษัิท (๖) ดาวดงึสบรษัิท (สวรรคช์ัน้ที ่๒ แห่งสวรรค ์

   ๖ ชัน้) (๗) มารบรษัิท (๘) พรหมบรษัิท (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๔๘, ท.ีส.ีอ. ๔๐๓/๒๙๗, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๒๑/๓๒๗) 

๖ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหตแุละปัจจัย ทีเ่รยีกวา่ “ฐานะ” เพราะเป็นแดนตัง้ขึน้ เกดิขึน้ และเป็นไปแหง่ผล 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๔๙, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

   ๒. ตถาคตรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และ 

       ปัจจบุันโดยฐานะ โดยเหตตุามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดั 

       วบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และปัจจบุันโดย 

       ฐานะ โดยเหตตุามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคต 

       อาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศ 

       พรหมจักร ในบรษัิท 

   ๓. ตถาคตรูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึภมูทัิง้ปวง๑ตามความเป็นจรงิ การที ่

       ตถาคตรูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึภมูทัิง้ปวงตามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นก าลัง 

       ของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอื 

       สหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๔. ตถาคตรูช้ดัโลกทีม่ธีาตหุลายชนดิ๒ มธีาตทุีแ่ตกตา่งกัน๓ ตามความ 

       เป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัโลกทีม่ธีาตหุลายชนดิ มธีาตทุีแ่ตกตา่ง 

       กันตามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ 

       ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๕. ตถาคตรูช้ดัวา่หมูส่ตัวเ์ป็นผูม้อีัธยาศัยตา่งกันตามความเป็นจรงิ 

       การทีต่ถาคตรูช้ดัวา่หมูส่ตัวเ์ป็นผูม้อีัธยาศัยตา่งกันตามความเป็นจรงิ 

       นีเ้ป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ 

       บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๖. ตถาคตรูช้ดัวา่สตัวเ์หลา่อืน่ และบคุคลเหลา่อืน่มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ 

       และอนิทรยีอ์อ่นตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัวา่สตัว ์

       เหลา่อืน่ และบคุคลเหลา่อืน่มอีนิทรยีแ์กก่ลา้และอนิทรยีอ์อ่นตาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภมูทิ ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึคตทิีค่วรไป(คต)ิ และคตทิีไ่มค่วรไป(อคต)ิ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๐, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๒๑/๓๒๘) 

๒ ธาตหุลายชนดิ ในทีน่ีห้มายถงึธาต ุ๑๘ มจัีกขธุาตเุป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๐, องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๗๗/๔๗๓) 

   และด ูอภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๑๘๕/๑๔๗. วสิทฺุธ.ิ ๒/๕๑๗/๑๒๙. 

๓ ธาตทุีแ่ตกตา่งกนั หมายถงึธาตทุีม่ลีักษณะตา่งกัน (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๐, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙, 

   อภ.ิว.ิอ. ๗๖๐/๔๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

       ความเป็นจรงิ นีเ้ป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญา 

       ฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๗. ตถาคตรูช้ดัความเศรา้หมอง๑ ความผอ่งแผว้๒ แหง่ฌาน วโิมกข ์

       สมาธ ิและสมาบัต ิและการออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและ 

       สมาบัติ๓ ตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัความเศรา้หมอง 

       ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิและการ 

       ออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัตติามความเป็นจรงิ นี้ 

       เป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ 

       บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๘. ตถาคตระลกึถงึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ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 ตลอดสงัวฏัฏกัป๔ เป็นอันมากบา้ง 

       ตลอดววิฏัฏกัป๕เป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป 

       เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู ม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเศรา้หมอง หมายถงึธรรมฝ่ายเสือ่ม ไดแ้ก ่กาม วติก วจิาร และปีต ิเป็นตน้ ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การ 

   เจรญิฌานตามล าดับขัน้ของผูท้ีม่ฌีานยังไมค่ลอ่งแคล่ว (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๑, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙, 

   องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๒๑/๓๙๒) และด ูองฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๔๑/๕๒๓-๕๓๒ ประกอบ 

๒ ความผอ่งแผว้ หมายถงึธรรมฝ่ายเจรญิ ไดแ้ก ่การสงัดจากกาม การระงับวติกวจิาร การจางคลายไปแหง่ 

   ปีตเิป็นตน้ ซึง่เป็นคณุคา่ตอ่การเจรญิฌานใหย้ิง่ขึน้ไปของผูท้ีม่ฌีานคลอ่งแคลว่ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๑, 

   องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙, องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๒๑/๓๙๒) และด ูองฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๔๑/๕๒๓-๕๓๒ ประกอบ 

๓ ในค าวา่ “ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต”ิ นี ้ฌาน หมายถงึฌาน ๔ (ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน 

   และจตตุถฌาน) (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) วโิมกข ์หมายถงึวโิมกข ์๘ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) และด ู

   องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๑๑๙/๔๒๒ ประกอบ สมาธ ิหมายถงึสมาธ ิ๓ คอื สวติักกสวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่ ี

   วติกและวจิาร) อวติักกวจิารมัตตสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) อวติักกาวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่ ี

   ทัง้วติกและวจิาร) (ข.ุป. ๓๑/๔๓/๕๐) สมาบตั ิหมายถงึอนุปพุพสมาบัต ิ๙ คอื รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ 

   และสัญญาเวทยตินโิรธ ๑ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๔๘/๓๕๑, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) และด ูองฺ.นวก. (แปล) 

   ๒๓/๓๒/๔๙๕, อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๘๒๘/๕๒๙-๕๓๒ ประกอบ 

๔-๕ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

       วรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพ 

       นัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู 

       มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิาก 

       ภพนัน้แลว้จงึมาเกดิในภพนี’้ ตถาคตระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

       พรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้การทีต่ถาคตระลกึ 

       ชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ 

       พรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้นีเ้ป็นก าลังของ 

       ตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท 

       ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๙. ตถาคตเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ(ิเคลือ่น) ก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และ 

       ชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

       เหนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบ 

       กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวาม 

       เห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจาก 

       ตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ี ่

       ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ 

       มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นชอบ พวก 

       เขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ตถาคตเห็นหมู่ 

       สตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

       เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึ 

       หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล การทีต่ถาคตเห็นหมูส่ตัว ์ฯลฯ 

       ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม 

       นีเ้ป็นก าลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ 

       บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

         ๑๐. ตถาคตท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

       อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน การทีต่ถาคต 

       ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้ป็นก าลังของ 

       ตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท 

       ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของตถาคต ๑๐ ประการนีแ้ล ทีต่ถาคตมแีลว้ 

เป็นเหตใุหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

  [๑๔๙] สารบีตุร บคุคลใดแลพงึวา่กลา่วเราผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘สมณ- 

โคดมไมม่ญีาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณ- 

โคดมแสดงธรรมทีป่ระมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ 

ไดเ้อง’ บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารง 

อยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้อปุมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ย 

สมาธ ิสมบรูณ์ดว้ยปัญญา พงึยนิดอีรหัตตผลในปัจจบุันน่ันแล แมฉั้นใด เรากลา่ว 

ขอ้อปุไมยนี ้ฉันนัน้ บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ 

ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

เวสารชัชญาณ๑ ๔ 

  [๑๕๐] สารบีตุร เวสารัชชญาณ(ญาณเป็นเหตใุหแ้กลว้กลา้) ๔ ประการนี้ 

ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุหป้ฏญิญา(ยนืยัน) ฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศ 

พรหมจักรในบรษัิท 

  เวสารชัชญาณของตถาคต ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราไมเ่ห็นนมิติ๒นีว้า่ ‘สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลก จักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตุ๓ในธรรมนัน้วา่ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๘/๑๓-๑๔ 

๒ นมิติ ในทีน่ีห้มายถงึทัง้บคุคลและธรรมทีเ่ป็นเหตสุนับสนุนการทักทว้ง (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๐/๓๕๔ , องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๘/๒๘๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๘/๒๘๔) 

๓ ค าพดูทีม่เีหต ุหมายถงึค าพดูทีอ่า้งองิพยานบคุคล พยานหลักฐานมาเป็นเหตสุนับสนุนใหก้ารทักทว้ง 

   ส าเร็จประโยชนน่์าเชือ่ถอื (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๐/๓๕๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘๒๘๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๘/๒๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

       ‘ทา่นผูป้ฏญิญาวา่ เป็นพระสมัมาสมัพทุธะ ธรรมเหลา่นีท้า่นก็ยัง 

       ไมรู่’้ เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ี ้จงึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว 

       แกลว้กลา้อยู ่

   ๒. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ ‘สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลก จักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตใุนธรรมนัน้วา่ 

       ‘ทา่นผูป้ฏญิญาวา่ เป็นพระขณีาสพ อาสวะเหลา่นีข้องทา่นก็ยัง 

       ไมส่ ิน้ไป’ เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ี ้จงึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว 

       แกลว้กลา้อยู ่

   ๓. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ ‘สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลก จักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตใุนธรรมนัน้วา่ 

       ‘อันตรายกิธรรม๑ทีท่า่นกลา่ว ไมอ่าจกอ่อันตรายแกผู่เ้สพไดจ้รงิ’ 

       เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ี ้จงึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้ 

       กลา้อยู ่

   ๔. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ ‘สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลก จักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตใุนธรรมนัน้วา่ 

       ‘ทา่นแสดงธรรมเพือ่ประโยชนอ์ยา่งใด ประโยชนอ์ยา่งนัน้ไมส่ าเร็จ 

       เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ท้ าตามไดจ้รงิ’ เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติ 

       แมน้ี้ จงึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

  สารบีตุร เวสารัชชญาณ ๔ ประการนีแ้ล ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุห ้

ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

  บคุคลใดพงึวา่กลา่วเราผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมที ่

ประมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง’ บคุคลนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนัตรายกิธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นอันตรายตอ่การบรรลมุรรคผล ไดแ้ก ่อาบัต ิ๗ กอง ซึง่เป็นโทษ 

   ส าหรับปรับภกิษุผูล้ว่งละเมดิ โดยทีส่ดุแมท้กุกฏหรอืทพุภาสติ ในทีน่ีห้มายเอาเมถนุธรรม (ม.ม.ูอู. 

   ๑/๑๕๐/๓๕๔,องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘/๒๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืน 

ถกูน าไปฝังไว ้อปุมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ยสมาธ ิสมบรูณ์ 

ดว้ยปัญญา พงึยนิดอีรหัตตผลในปัจจบุันน่ันแล แมฉั้นใด เรากลา่วขอ้อปุไมยนี้ 

ฉันนัน้ บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารง 

อยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

บรษิทั ๘ 

  [๑๕๑] สารบีตุร บรษัิท ๘ จ าพวกนี ้

  บรษิทั ๘ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. ขตัตยิบรษัิท  ๒. พราหมณบรษัิท 

   ๓. คหบดบีรษัิท  ๔. สมณบรษัิท 

   ๕. จาตมุหาราชบรษัิท  ๖. ดาวดงึสบรษัิท 

   ๗. มารบรษัิท   ๘. พรหมบรษัิท 

  บรษัิทม ี๘ จ าพวกนีแ้ล 

  ตถาคตมเีวสารัชชญาณ ๔ ประการนีจ้งึเขา้ไปคบหาบรษัิท ๘ จ าพวกนี ้

เราเขา้ไปยังขตัตยิบรษัิทหลายรอ้ยบรษัิทยอ่มรูว้า่ แมใ้นบรษัิทนัน้ เราก็เคยน่ังใกล ้

เคยทักทาย เคยปราศรัย เคยสนทนากัน เราไมเ่ห็นนมิติวา่ ‘ความกลัวหรอื 

ความสะทกสะทา้นจักกล ้ากรายเราในบรษัิทนัน้ไดเ้ลย’ เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ี้ 

จงึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

  อนึง่ เราเขา้ไปยังพราหมณบรษัิทหลายรอ้ยบรษัิท ฯลฯ คหบดบีรษัิท ... 

สมณบรษัิท ... จาตมุหาราชบรษัิท ... ดาวดงึสบรษัิท ... มารบรษัิท เขา้ไป 

ยงัพรหมบรษัิทหลายรอ้ยบรษัิทยอ่มรูว้า่ แมใ้นบรษัิทนัน้ ๆ เราก็เคยน่ังใกล ้

เคยทักทาย เคยปราศรัย เคยสนทนากัน เราไมเ่ห็นนมิติวา่ ‘ความกลัวหรอืความ 

สะทกสะทา้นจักกล ้ากรายเราในบรษัิทนัน้ไดเ้ลย’ เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ี ้จงึถงึ 

ความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  บคุคลใดพงึวา่กลา่วเราผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมที ่

ประมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง’ บคุคลนัน้ 

ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืน 

ถกูน าไปฝังไว ้อปุมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ยสมาธ ิสมบรูณ์ 

ดว้ยปัญญา พงึยนิดอีรหัตตผลในปัจจบุันน่ันแล แมฉั้นใด เรากลา่วขอ้อปุไมยนี้ 

ฉันนัน้ บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารง 

อยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

ก าเนดิ ๔ 

  [๑๕๒] สารบีตุร ก าเนดิ ๔ ชนดินี ้

  ก าเนดิ ๔ ชนดิ ไหนบา้ง คอื 

   ๑. ก าเนดิอัณฑชะ   (การเกดิในไข)่ 

   ๒. ก าเนดิชลาพชุะ   (การเกดิในครรภ)์ 

   ๓. ก าเนดิสงัเสทชะ   (การเกดิในเถา้ไคลหรอืทีช่ ืน้แฉะ) 

   ๔. ก าเนดิโอปปาตกิะ   (การเกดิผดุขึน้) 

  ก าเนดิอณัฑชะ คอือะไร 

  คอื เหลา่สตัวผ์ูเ้จาะท าลายเปลอืกไขแ่ลว้เกดิ นีเ้ราเรยีกวา่ ก าเนดิอัณฑชะ 

  ก าเนดิชลาพชุะ คอือะไร 

  คอื เหลา่สตัวผ์ูเ้กดิในครรภ ์นีเ้ราเรยีกวา่ ก าเนดิชลาพชุะ 

  ก าเนดิสงัเสทชะ คอือะไร 

  คอื เหลา่สตัวผ์ูเ้กดิในปลาเน่า ซากศพเน่า ขนมบดู น ้าคร า หรอืเถา้ไคล 

นีเ้ราเรยีกวา่ ก าเนดิสงัเสทชะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  ก าเนดิโอปปาตกิะ คอือะไร 

  คอื เทวดา สตัวน์รก มนุษยบ์างจ าพวก และเปรตบางจ าพวก นีเ้ราเรยีกวา่ 

ก าเนดิโอปปาตกิะ 

  สารบีตุร ก าเนดิม ี๔ ชนดินีแ้ล 

  บคุคลใดจะพงึวา่กลา่วเราผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมที ่

ประมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง’ บคุคลนัน้ 

ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืน 

ถกูน าไปฝังไว ้อปุมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ยสมาธ ิสมบรูณ์ 

ดว้ยปัญญา พงึยนิดอีรหัตตผลในปัจจบุันน่ันแล แมฉั้นใด เรากลา่วขอ้อปุไมยนี้ 

ฉันนัน้ บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ก็ยอ่มด ารง 

อยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

คต ิ๕ 

  [๑๕๓] สารบีตุร คต ิ๕ ประการนี ้

  คต ิ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. นรก   ๒. ก าเนดิดรัิจฉาน 

   ๓. เปตวสิยั   ๔. มนุษย ์

   ๕. เทวดา 

  เรารูช้ดันรก ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึนรก ขอ้ปฏบิัตทิีน่ าสตัวใ์หถ้งึนรก และรูช้ดั 

ขอ้ปฏบิัตทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้ เป็นเหตใุหห้ลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก๑ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๘ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๖๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  เรารูช้ดัก าเนดิดรัิจฉาน ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึก าเนดิดรัิจฉาน ขอ้ปฏบิัตทิีน่ า 

สตัวใ์หถ้งึก าเนดิดรัิจฉาน และรูช้ดัขอ้ปฏบิตัทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้ เป็นเหตใุหห้ลังจาก 

ตายแลว้ยอ่มไปเกดิในก าเนดิดรัิจฉาน 

  เรารูช้ดัเปตวสิยั ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึเปตวสิยั ขอ้ปฏบิัตทิีน่ าสตัวใ์หถ้งึเปตวสิยั 

และรูช้ดัขอ้ปฏบิตัทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้ เป็นเหตใุหห้ลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในเปตวสิยั 

  เรารูช้ดัหมูม่นุษย ์ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึมนุษยโลก ขอ้ปฏบิัตทิีน่ าสตัวใ์หถ้งึ 

มนุษยโลก และรูช้ดัขอ้ปฏบิัตทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้ เป็นเหตใุหห้ลังจากตายแลว้ยอ่ม 

ไปเกดิในหมูม่นุษย ์

  เรารูช้ดัเทวดาทัง้หลาย ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึเทวโลก ขอ้ปฏบิัตทิีน่ าสตัวใ์ห ้

ถงึเทวโลก และรูช้ดัขอ้ปฏบิัตทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้ เป็นเหตใุหห้ลังจากตายแลว้ยอ่ม 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  เรารูช้ดันพิพาน ทางทีน่ าสตัวใ์หถ้งึนพิพาน ขอ้ปฏบิัตทิีน่ าสตัวใ์หถ้งึนพิพาน 

และรูช้ดัขอ้ปฏบิตัทิีส่ตัวป์ฏบิัตแิลว้เป็นเหตทุ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตทิีไ่มม่ ี

อาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

รูเ้ห็นการไปทคุตแิละสคุตขิองบคุคล 

  [๑๕๔] เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผู ้

ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก เสวยทกุขเวทนาโดยสว่นเดยีวอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น ดว้ยตา 

ทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  หลมุถา่นเพลงิลกึมากกวา่ชว่งตัวบรุษุ เต็มไปดว้ยถา่นเพลงิทีป่ราศจากเปลว 

และควนั ล าดับนัน้ บรุษุผูม้รีา่งกายถกูความรอ้นแผดเผา ครอบง า เหน็ดเหนื่อย 

สะทกสะทา้น หวิกระหาย เดนิมุง่มายังหลมุถา่นเพลงินัน้โดยหนทางสายเดยีว 

บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

ไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้ จักมาถงึหลมุถา่นเพลงินีน่ั้นแล’ ตอ่มา บรุษุผูม้ ี

ตาดนัีน้จะพงึเห็นเขาผูต้กลงในหลมุถา่นเพลงินัน้ เสวยทกุขเวทนาโดยสว่นเดยีว 

อันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ก าหนดรูใ้จของบคุคล 

บางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และ 

ด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก’ ตอ่มา 

เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เสวยทกุขเวทนา 

โดยสว่นเดยีวอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิใน 

ก าเนดิดรัิจฉาน’ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในก าเนดิดรัิจฉาน 

เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  หลมุอจุจาระลกึมากกวา่ชว่งตัวบรุษุ เต็มไปดว้ยอจุจาระ ล าดับนัน้ บรุษุผูม้ ี

รา่งกายถกูความรอ้นแผดเผา ครอบง า เหน็ดเหนือ่ย สะทกสะทา้น หวิกระหาย 

เดนิมุง่มายังหลมุอจุจาระนัน้โดยหนทางสายเดยีว บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้ 

จักมาถงึหลมุอจุจาระนีน่ั้นแล’ ตอ่มา บรุษุผูม้ตีาดนัีน้จะพงึเห็นเขาผูต้กลงในหลมุ 

อจุจาระนัน้แลว้ เสวยทกุขเวทนา อันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิใน 

ก าเนดิดรัิจฉาน’ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในก าเนดิดรัิจฉาน 

เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิใน 

เปตวสิยั’ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในเปตวสิยั เสวยทกุขเวทนา 

เป็นอันมากดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  ตน้ไมเ้กดิบนพืน้ทีไ่มเ่สมอ มใีบออ่นใบแกน่อ้ย มเีงาโปรง่ ล าดับนัน้ บรุุษ 

ผูม้รีา่งกายถกูความรอ้นแผดเผา ครอบง า เหน็ดเหนือ่ย สะทกสะทา้น หวิกระหาย 

เดนิมุง่มายังตน้ไมนั้น้โดยหนทางสายเดยีว บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้จักมาถงึตน้ไม ้

นีน่ั้นแล’ ตอ่มา บรุษุผูม้ตีาดนัีน้จะพงึเห็นเขาน่ังหรอืนอนทีร่ม่เงาของตน้ไมนั้น้ แลว้ 

เสวยทกุขเวทนาเป็นอันมาก แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ก าหนดรูใ้จของบคุคล 

บางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิ 

ทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในเปตวสิยั’ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ 

ไปเกดิในเปตวสิยั เสวยทกุขเวทนาเป็นอันมาก ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิใน 

หมูม่นุษย’์ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในหมูม่นุษย ์เสวยสขุเวทนา 

เป็นอันมาก ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  ตน้ไมเ้กดิบนพืน้ทีร่าบเรยีบ มใีบออ่นใบแกม่าก มรีม่เงาทบึ ล าดับนัน้ 

บรุษุผูม้รีา่งกายถกูความรอ้นแผดเผา ครอบง า เหน็ดเหนือ่ย สะทกสะทา้น หวิ 

กระหาย เดนิมุง่มายังตน้ไมนั้น้โดยหนทางสายเดยีว บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทาง 

นัน้จักมาถงึตน้ไมน้ีน่ั้นแล’ ตอ่มา บรุษุผูม้ตีาดจีะพงึเห็นเขาน่ังหรอืนอนทีร่ม่เงาของ 

ตน้ไมนั้น้ แลว้เสวยสขุเวทนาเป็นอันมาก แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ก าหนด 

รูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไป 

อยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ ฯลฯ เกดิในหมูม่นุษย ์เสวยสขุเวทนาเป็นอันมาก 

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้ หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค’์ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เสวยสขุ 

เวทนาโดยสว่นเดยีว ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  ปราสาทซึง่มเีรอืนยอดฉาบทาแลว้ทัง้ภายในและภายนอก ลมเขา้ไมไ่ด ้มกีลอน 

แน่น มปีระตแูละหนา้ตา่งปิดสนทิด ีในเรอืนยอดนัน้ มบีัลลังกท์ีล่าดดว้ยผา้พรม 

ขนสตัว ์ลาดดว้ยเครือ่งลาดท าดว้ยขนแกะสขีาว ลาดดว้ยขนสตัวซ์ ึง่ท าเป็นรปู 

ดอกไม ้มเีครือ่งลาดอยา่งดที าดว้ยหนังชะมด มเีพดานกัน้อยูเ่บือ้งบน มหีมอน 

แดงวางไว ้๒ ขา้ง ล าดับนัน้ บรุษุผูม้รีา่งกายถกูความรอ้นแผดเผา ครอบง า 

เหน็ดเหนือ่ย สะทกสะทา้น หวิกระหาย เดนิมุง่มายังปราสาทนัน้แลโดยหนทาง 

สายเดยีว บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘บรุษุผูเ้จรญินีป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้จักมายังปราสาทนีน่ั้นแล’ ตอ่มา 

บรุษุผูม้ตีาดพีงึเห็นเขาน่ังหรอืนอนบนบัลลังกนั์น้ ทีเ่รอืนยอดในปราสาทนัน้ เสวย 

สขุเวทนาโดยสว่นเดยีว แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ก าหนดรูใ้จของบคุคล 

บางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และ 

ด าเนนิทางนัน้หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ ตอ่มา เราเห็นเขาหลังจาก 

ตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เสวยสขุเวทนาโดยสว่นเดยีว ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

เหนอืมนุษย ์

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้จักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ 

ตอ่มา เราเห็นบคุคลนัน้ผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เสวยสขุเวทนาโดย 

สว่นเดยีว 

  สระโบกขรณี มนี ้าใส จดืสนทิ เย็น สะอาด มทีา่เทยีบ น่ารืน่รมย ์และในที ่

ไมไ่กลสระโบกขรณีนัน้ ก็มแีนวป่าทบึ ล าดับนัน้ บรุุษผูม้รีา่งกายถกูความรอ้น 

แผดเผา ครอบง า เหน็ดเหนือ่ย สะทกสะทา้น หวิกระหาย เดนิมุง่มายังสระ 

โบกขรณีนัน้แล โดยหนทางสายเดยีว บรุุษผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิัตอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้จักมาถงึ 

สระโบกขรณีนีน่ั้นแล’ ตอ่มา บรุษุผูม้ตีาดพีงึเห็นเขาลงสูส่ระโบกขรณีนัน้ แลว้อาบ 

และดืม่ ระงับความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนือ่ยและความรอ้นหมดแลว้ขึน้ไปน่ัง 

หรอืนอนทีแ่นวป่านัน้ เสวยสขุเวทนาโดยสว่นเดยีว แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลนีป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

เป็นไปอยา่งนัน้ และด าเนนิทางนัน้แลว้จักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ ตอ่มา เราเห็น 

เขาท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เสวยสขุเวทนาโดยสว่นเดยีว 

  คตมิ ี๕ ประการนีแ้ล 

  บคุคลใดพงึวา่กลา่วเราผูรู้อ้ยู ่เห็นอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘สมณโคดมไมม่ญีาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์สมณโคดมแสดงธรรมที ่

ประมวลมาดว้ยความตรกึ ทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง’ บคุคลนัน้ 

ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลัดทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืน 

ถกูน าไปฝังไว ้อปุมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ยสมาธ ิสมบรูณ์ดว้ย 

ปัญญา พงึยนิดอีรหัตตผลในปัจจบุันน่ันแล ฉันใด เราก็กลา่วอปุไมยนีฉั้นนัน้ 

บคุคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลดัทิง้ทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

พรหมจรรยม์อีงค ์๔ 

  [๑๕๕] สารบีตุร เรารูย้ ิง่ความประพฤตพิรหมจรรย์๑มอีงค ์๔ คอื 

   ๑. เราเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะ และเป็นผูบ้ าเพ็ญตบะอยา่งยอดเยีย่ม 

   ๒. เราเป็นผูป้ระพฤตถิอืสิง่เศรา้หมอง และเป็นผูป้ระพฤตถิอืสิง่ 

       เศรา้หมองอยา่งยอดเยีย่ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

   เทศนา (๖) เมถนุวริัต ิการงดเวน้จากการเสพเมถนุ (๗) สทารสันโดษ ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน 

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

   (๑๒) วริยิะ ความเพยีร แต่ในทีน่ีห้มายถงึวริยิะ เหตทุีต่รัสพรหมจรรยน์ี ้เพราะสนัุกขัตตะโอรสเจา้ลจิฉว ี

   เป็นผูม้คีวามเชือ่วา่ ‘บคุคลจะบรสิทุธิไ์ดด้ว้ยการประพฤตทิกุกรกริยิา’ ทรงมุง่ขจัดความเชือ่นัน้ (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

   ๓. เราเป็นผูป้ระพฤตรัิงเกยีจ(บาป) และเป็นผูป้ระพฤตรัิงเกยีจบาป 

       อยา่งยอดเยีย่ม 

   ๔. เราเป็นผูป้ระพฤตสิงัด และเป็นผูป้ระพฤตสิงัดอยา่งยอดเยีย่ม 

การบ าเพ็ญตบะ 

  บรรดาพรหมจรรยม์อีงค ์๔ นัน้ พรหมจรรยใ์นการบ าเพ็ญตบะของเรา คอื 

เราเคยเป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรับ 

อาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บอาหารทีเ่ขาแบง่ไว ้ไมรั่บ 

อาหารทีเ่ขาท าเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ เรานัน้ไมรั่บอาหารจากปากหมอ้ 

ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไมรั่บอาหารครอ่ม 

ทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลังบรโิภคอยู ่

ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บอาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไมรั่บ 

อาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในที ่

เลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ 

ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง เรานัน้รับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพี 

ดว้ยขา้วค าเดยีว รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ 

รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย 

๑ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย 

๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๒ วนั ฯลฯ 

กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วัน ถอืการบรโิภคอาหารตามวาระ ๑๕ วนัตอ่มือ้ 

เชน่นี ้อยูด่ว้ยประการอยา่งนี ้

  เรานัน้กนิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร 

กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิร าเป็นอาหาร กนิขา้วตังเป็น 

อาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหงา้ 

และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

  เรานัน้นุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ 

นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนังเสอื นุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ นุ่งหม่ผา้คากรอง 

นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่ผา้กัมพลผมมนุษย ์นุ่งหม่ 

ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ เป็นผูถ้อนผมและหนวด คอืถอืการถอน 

ผมและหนวด ยนือยา่งเดยีวไมย่อมน่ัง เดนิกระโหยง่ คอืถอืการเดนิกระโหยง่ 

ถอืการนอนบนหนาม คอืนอนบนทีน่อนทีท่ าดว้ยหนาม ถอืการอาบน ้าวนัละ ๓ 

ครัง้๑ ถอืการยา่งและการอบกายหลายรปูแบบเชน่นีอ้ยูด่ว้ยประการอยา่งนี ้

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นการบ าเพ็ญตบะของเรา 

การประพฤตถิอืส ิง่เศรา้หมอง 

  [๑๕๖] บรรดาพรหมจรรยม์อีงค ์๔ นัน้ พรหมจรรยใ์นการประพฤตถิอืสิง่ 

เศรา้หมองของเราดังนี ้คอื มลทนิคอืธลุทีีห่มักหมมอยูใ่นกาย(ของเรา)นับหลายปี 

จนเป็นสะเก็ด ตอตะโกทีต่ัง้อยูนั่บหลายปี มเีปลอืกแตกแยกจนเป็นสะเก็ด แมฉั้นใด 

มลทนิคอืธลุทีีห่มกัหมมอยูใ่นกายของเรานับหลายปีจนเกดิเป็นสะเก็ด ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เรานัน้มไิดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ถา้อยา่งไร เราควรปัดละอองธลุนีี ้

ดว้ยฝ่ามอื หรอืคนเหลา่อืน่พงึปัดละอองธลุนีีข้องเราดว้ยฝ่ามอื’ ความคดิแมอ้ยา่ง 

นีม้ไิดม้แีกเ่รา 

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นการประพฤตถิอืสิง่เศรา้หมองของเรา 

การประพฤตริงัเกยีจ 

  บรรดาพรหมจรรยม์อีงค ์๔ นัน้ พรหมจรรยใ์นการประพฤตรัิงเกยีจของเรา 

ดังนี ้คอื เรานัน้มสีตกิา้วไปขา้งหนา้ มสีตถิอยกลับ ความเอ็นดขูองเราปรากฏ 

แมก้ระท่ังในหยดน ้าวา่ ‘เราอยา่ไดล้า้งผลาญสตัวเ์ล็ก ๆ ทีอ่ยูใ่นทีต่า่ง ๆ เลย’ 

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นการประพฤตรัิงเกยีจของเรา 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

 

ความประพฤตเิป็นผูส้งดั 

  บรรดาพรหมจรรยม์อีงค ์๔ นัน้ พรหมจรรยใ์นการประพฤตสิงดัของเราดังนี้ 

คอื เรานัน้อาศัยชายป่าแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่เมือ่ใด เราไดพ้บคนเลีย้งโค คนเลีย้ง 

ปศสุตัว ์คนหาบหญา้ คนหาฟืน หรอืคนท างานในป่า๑ เมือ่นัน้ เราเดนิหนจีาก 

ป่าหนึง่ไปยังป่าอกีแหง่หนึง่ จากป่าทบึแหง่หนึง่ไปยังป่าทบึอกีแหง่หนึง่ จากทีลุ่ม่ 

แหง่หนึง่ไปยังทีลุ่ม่อกีแหง่หนึง่ จากทีด่อนแหง่หนึง่ไปยังทีด่อนอกีแหง่หนึง่ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะเราคดิวา่ ‘คนเหลา่นัน้อยา่ไดพ้บเรา และเราก็อยา่ไดพ้บคน 

เหลา่นัน้เลย’ 

  สตัวป่์าเห็นพวกมนุษยแ์ลว้ก็เตลดิหนจีากป่าแหง่หนึง่ไปยังป่าอกีแหง่หนึง่ 

จากป่าทบึแหง่หนึง่ไปยังป่าทบึอกีแหง่หนึง่ จากทีลุ่ม่แหง่หนึง่ไปยังทีลุ่ม่อกีแหง่หนึง่ 

จากทีด่อนแหง่หนึง่ไปยังทีด่อนอกีแหง่หนึง่ แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ใด 

เราไดพ้บคนเลีย้งโค คนเลีย้งปศสุตัว ์คนหาบหญา้ คนหาฟืน หรอืคนท างานในป่า 

เมือ่นัน้ เราเดนิหน ีจากป่าแหง่หนึง่ไปยังป่าอกีแหง่หนึง่ จากป่าทบึแหง่หนึง่ไป 

ยังป่าทบึอกีแหง่หนึง่ จากทีลุ่ม่แหง่หนึง่ไปยังทีลุ่ม่อกีแหง่หนึง่ จากทีด่อนแหง่หนึง่ 

ไปยังทีด่อนอกีแหง่หนึง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเราคดิวา่ ‘คนเหลา่นัน้อยา่ได ้

พบเราเลย และเราก็อยา่ไดพ้บคนเหลา่นัน้เลย’ 

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นการประพฤตเิป็นผูส้งัดของเรา 

  เรานัน้คลานเขา้ไปในคอกทีฝ่งูโคออกไปแลว้ ไมม่คีนเลีย้งโคอยู ่กนิมลูโคของ 

ลกูโคตัวออ่นทีย่ังดืม่นม และกนิปัสสาวะ อจุจาระของตนเองน่ันแลตลอดเวลา 

ทีปั่สสาวะ และอจุจาระยังไมส่ ิน้ไป 

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นโภชนมหาวกิัฏ๒ของเรา 

  [๑๕๗] เรานัน้เขา้อาศัยแนวป่าน่ากลัวแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่ทีว่า่น่ากลัวนัน้ 

เพราะเป็นแนวป่าทีน่่าสะพรงึกลัว ผูใ้ดผูห้นึง่ซ ึง่ยังมรีาคะเขา้ไปยังแนวป่านัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คนท างานในป่า หมายถงึคนหาฟืน, รากไม ้และผลไมใ้นป่าเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๖/๓๖๘) 

๒ โภชนมหาวกิฏั หมายถงึอาหารทีส่กปรก, ไมส่ะอาด คอืผดิปกตอิยา่งมาก (ม.ม.ูอ. ๑/๑๕๖/๓๖๘, 

   ม.ม.ูฏกีา ๒/๑๕๖/๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

โดยมากยอ่มขนพองสยองเกลา้ เรานัน้อยูท่ีก่ลางแจง้ตลอดทัง้คนื ในราตรทีี ่

หนาวเหน็บ ซึง่อยูร่ะหวา่งเดอืน ๓ ตอ่เดอืน ๔ เป็นชว่งเวลาทีห่มิะตกเห็นปานนัน้ 

(แต)่ อยูใ่นแนวป่าในเวลากลางวนั ในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น เราอยูใ่นทีแ่จง้ใน 

เวลากลางวนั แตอ่ยูใ่นแนวป่าในเวลากลางคนื คาถาน่าอัศจรรยน์ีเ้ราไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่น ปรากฏแกเ่ราวา่ 

    ‘มนุผีูเ้สาะแสวงหาความหมดจด 

   อาบแดด อาบน ้าคา้ง เปลอืยกาย 

   ทัง้มไิดผ้งิไฟ อยูค่นเดยีว ในป่าทีน่่ากลัว’ 

  เรานอนแอบองิกระดกูผใีนป่าชา้ พวกเด็กเลีย้งโค เขา้ใกลเ้ราแลว้ ถม่น ้าลาย 

รดบา้ง ถา่ยปัสสาวะรดบา้ง โปรยฝุ่ นลงบา้ง เอาไมย้อนทีช่อ่งหบูา้ง แตเ่ราไมรู่ส้กึ 

เลยวา่ มอีกศุลจติเกดิขึน้ในเด็กเหลา่นัน้ 

  นีเ้ป็นพรหมจรรยใ์นการอยูด่ว้ยอเุบกขาของเรา 

ลทัธทิ ีว่า่ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร 

  [๑๕๘] มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความ 

บรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร’ พวกเขากลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราด ารงชวีติอยูด่ว้ยผล 

พทุรา’ พวกเขาเคีย้วกนิพุทราผลหนึง่บา้ง พทุราป่นบา้ง ดืม่น ้าผลพทุราบา้ง 

บรโิภคผลพทุราทีแ่ปรรปูเป็นอาหารชนดิตา่ง ๆ บา้ง แตเ่ราก็รูต้ัววา่ ‘กนิผล 

พทุราผลเดยีวเทา่นัน้เป็นอาหาร’ เธอคงจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘สมัยนัน้ ผลพทุราคงจะ 

ใหญเ่ป็นแน่’ แตเ่ธอไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ แมใ้นกาลนัน้ ผลพทุราก็มขีนาดเทา่ในบัดนี้ 

เมือ่เรากนิพทุราผลเดยีวเทา่นัน้เป็นอาหาร รา่งกายก็ซบูผอมเป็นอยา่งมาก อวยัวะ 

นอ้ยใหญข่องเราเปรยีบเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มาก หรอืมขีอ้ด า เพราะมอีาหารนอ้ย 

น่ันเอง ตะโพกของเราเปรยีบเหมอืนรอยเทา้อฐู กระดกูสนัหลังขึน้เป็นปุ่ ม ๆ เหมอืน 

เถาสะบา้ กระดกูซีโ่ครงเหลือ่มขึน้เหลือ่มลง เหมอืนกลอนศาลาเกา่เหลือ่มกนัฉะนัน้ 

ดวงตากลวงลกึเขา้ไปในเบา้ตา เหมอืนเงาดวงดาวปรากฏในบอ่น ้าทีล่กึฉะนัน้ หนังศรีษะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

ซึง่ถกูลมพัดแลว้ก็เหีย่วแหง้ไป เปรยีบเหมอืนผลน ้าเตา้ขมทีถ่กูตัดแตย่ังออ่น ถกูลม 

และแดดแลว้ ยอ่มเหีย่วแหง้ไปฉะนัน้ เพราะเรามอีาหารนอ้ยน่ันเอง เรานัน้คดิวา่ 

‘จักลบูหนังทอ้ง’ แตค่ล าถกูกระดกูสนัหลัง คดิวา่ ‘จักลบูกระดกูสนัหลัง’ แตค่ล า 

ถกูหนังทอ้ง หนังทอ้งของเราตดิกระดกูสนัหลัง เรานัน้คดิวา่ ‘จะถา่ยอจุจาระหรอื 

ปัสสาวะ’ ก็ซวนเซลม้ลง ณ ทีนั่น้น่ันเอง เราเมือ่จะท ารา่งกายใหส้บายก็ลบูตัว 

ดว้ยฝ่ามอื เมือ่เราลบูตัวดว้ยฝ่ามอื ขนทัง้หลายซึง่มรีากเน่าก็หลดุรว่งจากกาย 

เพราะเรามอีาหารนอ้ยน่ันเอง 

  [๑๕๙] สารบีตุร มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร’ พวกเขากลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราด ารงชวีติอยู ่

ดว้ยเมล็ดถ่ัวเขยีว ฯลฯ พวกเราด ารงชวีติอยูด่ว้ยเมล็ดงา ฯลฯ พวกเราด ารงชวีติอยู ่

ดว้ยขา้วสาร’ พวกเขาเคีย้วกนิขา้วสารบา้ง ปลายขา้วบา้ง ดืม่น ้าขา้วบา้ง บรโิภค 

ขา้วสารทีแ่ปรรปูเป็นชนดิตา่ง ๆ บา้ง แตเ่รารูต้ัววา่ ‘กนิขา้วสารเมล็ดเดยีว 

เทา่นัน้เป็นอาหาร’ เธอคงจะคดิอยา่งนีว้า่ ‘สมัยนัน้ เมล็ดขา้วสารคงจะใหญเ่ป็นแน่’ 

แตเ่ธอไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ แมใ้นกาลนัน้ เมล็ดขา้วสารก็มขีนาดเทา่ในบัดนี ้เมือ่เรา 

กนิขา้วสารเมล็ดเดยีวเทา่นัน้เป็นอาหาร ร่างกายก็ซบูผอมเป็นอยา่งยิง่ อวยัวะ 

นอ้ยใหญข่องเราเปรยีบเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มากและมขีอ้ด า เพราะเรามอีาหารนอ้ย 

น่ันเอง ตะโพกของเราเปรยีบเหมอืนรอยเทา้อฐู กระดกูสนัหลังขึน้เป็นปุ่ ม ๆ 

เหมอืนเถาสะบา้ กระดกูซีโ่ครงเหลือ่มขึน้เหลือ่มลงเหมอืนกลอนศาลาเกา่เหลือ่ม 

กันฉะนัน้ ดวงตากลวงลกึเขา้ไปในเบา้ตา ฯลฯ เปรยีบเหมอืนน ้าเตา้ขม ฯลฯ’ 

เรานัน้คดิวา่ ‘จักลบูหนังทอ้ง ฯลฯ จักถา่ยอจุจาระหรอืปัสสาวะ ฯลฯ เราเมือ่ 

จะท ารา่งกายใหส้บายก็ลบูตัวดว้ยฝ่ามอื เมือ่เราลบูตัวดว้ยฝ่ามอื ขนทัง้หลายซึง่ 

มรีากเน่าก็หลดุรว่งจากกาย เพราะเรามอีาหารนอ้ยน่ันเอง 

  เรามไิดบ้รรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์

แมด้ว้ยการปฏบิัตอิันประเสรฐินัน้ ดว้ยปฏปิทานัน้ และดว้ยการทรมานตนทีท่ าได ้

ยากนัน้เลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเหตยุังมไิดบ้รรลปัุญญาอันประเสรฐินี ้ซ ึง่เรา 

บรรลแุลว้ เป็นเครือ่งน าออกคอืน าสตัวอ์อกไปจากทกุขเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

ส าหรับบคุคลผูป้ฏบิัตติามธรรมนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

 

ลทัธทิ ีว่า่ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะสงัสารวฏัเป็นตน้ 

  [๑๖๐] สารบีตุร มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะสงัสารวฏั‘(การเวยีนวา่ยตายเกดิ) สงัสารวฏัทีเ่ราไมเ่คย 

ทอ่งเทีย่วไปโดยกาลชา้นานนีเ้ป็นสิง่ทีห่าไดไ้มง่า่ย นอกจากเทวโลกชัน้สทุธาวาส 

หากเราพงึทอ่งเทีย่วไปในเทวโลกชัน้สทุธาวาส เราก็จะไมพ่งึมาสูโ่ลกนีอ้กี 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความบรสิทุธิ ์

มไีดเ้พราะความเกดิ’ ความเกดิทีเ่ราไมเ่คยประสบโดยกาลชา้นานนีเ้ป็นสิง่ทีห่าได ้

ไมง่า่ย นอกจากเทวโลกชัน้สทุธาวาส หากเราพงึเกดิในเทวโลกชัน้สทุธาวาส เรา 

ก็จะไมพ่งึมาสูโ่ลกนีอ้กี 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความบรสิทุธิ ์

มไีดเ้พราะอาวาส๑’ ทีท่ีเ่ราไมเ่คยอยูอ่าศัยแลว้โดยกาลชา้นานนีเ้ป็นของหาไดไ้มง่า่ย 

นอกจากเทวโลกชัน้สทุธาวาส หากเราพงึอยูใ่นเทวโลกชัน้สทุธาวาส เราก็จะไมพ่งึ 

มาสูโ่ลกนีอ้กี 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความบรสิทุธิม์ ี

ไดเ้พราะการบชูายัญ’ ยัญทีเ่ราผูเ้ป็นขตัตยิราชซึง่ไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ หรอืเป็น 

พราหมณมหาศาลไมเ่คยบชูาแลว้โดยกาลชา้นาน นีเ้ป็นสิง่ทีห่าไดไ้มง่า่ย 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ความบรสิทุธิ ์

มไีดเ้พราะการบ าเรอไฟ’ ไฟทีเ่ราผูเ้ป็นขตัตยิราชซึง่ไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ หรอืเป็น 

พราหมณมหาศาล ไมเ่คยบ าเรอแลว้โดยกาลชา้นาน นีเ้ป็นสิง่ทีห่าไดไ้มง่า่ย 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาวาส ในทีน่ีห้มายถงึขันธท์ัง้หลาย (ม.ม.ูอ. ๑/๑๖๐/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๒. มหาสหีนาทสตูร 

 

สตัวผ์ูไ้มลุ่ม่หลง 

  [๑๖๑] มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บรุษุ 

หนุ่มผูเ้จรญินี ้มเีกศาด าสนทิ มวียัหนุ่มแน่นเหมาะกับปฐมวยั มปัีญญาเฉลยีวฉลาด 

อยา่งยิง่ ตอ่มา บรุษุหนุ่มผูเ้จรญินีก็้ชรา แก ่เฒา่ ลว่งกาลผา่นวยัไปโดยล าดับ 

คอืมอีาย ุ๘๐ ปีบา้ง ๙๐ ปีบา้ง ๑๐๐ ปีบา้ง หลังจากนัน้ เขาเสือ่มจากปัญญา 

ความเฉลยีวฉลาดนัน้ ขอ้นีเ้ธอไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ ก็บัดนี ้เราชรา แก ่เฒา่ ลว่งกาล 

ผา่นวยัไปโดยล าดับ เรามอีาย ุ๘๐ ปี สาวกบรษัิท ๔ ของเราในธรรมวนัิยนีม้อีาย ุ

๑๐๐ ปี เป็นอยูไ่ด ้๑๐๐ ปี มสีต ิมคีต ิมธีติ ิ๑ อันยอดเยีย่ม และมปัีญญา 

เฉลยีวฉลาดอยา่งยิง่ 

  นักแมน่ธนูไดรั้บการฝึกหดั ช า่ชอง ช านชิ านาญ เคยแสดงฝีมอืมาแลว้ 

พงึยงิงวงตาลทางดา้นขวางใหต้กลงไดโ้ดยไมย่ากดว้ยลกูศรขนาดเบา แมฉั้นใด 

สาวกบรษัิท ๔ ของเราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มสีต ิมคีต ิมธีติอิันยอดเยีย่ม 

อยา่งนี ้มปัีญญาเฉลยีวฉลาดอยา่งยิง่ 

  เธอทัง้หลายพงึถามปัญหาองิสตปัิฏฐาน ๔ กับเรา เราถกูถามแลว้จะพงึตอบ 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึทรงจ าค าทีเ่ราตอบแลว้โดยแจม่แจง้ เธอทัง้หลาย 

ไมค่วรถามเราเกนิกวา่ ๒ ครัง้ นอกจากเรือ่งการกนิ การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ 

การถา่ยอจุจาระและปัสสาวะ การหลับ และการบรรเทาความเมือ่ยลา้ ธรรมบรรยาย 

ของตถาคตนัน้ไมม่จีบสิน้ บทและพยัญชนะของตถาคตนัน้ไมม่จีบสิน้ ความแจม่แจง้ 

แหง่ปัญหาของตถาคตนัน้ไมม่จีบสิน้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ สาวกบรษัิท ๔ ของเรานัน้ 

มอีาย ุ๑๐๐ ปี เป็นอยูไ่ด ้๑๐๐ ปี เมือ่ลว่ง ๑๐๐ ปีไปก็จะพงึตาย แมถ้า้เธอ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีช่ ือ่วา่ มสีต ิเพราะสามารถเลา่เรยีนตัง้ ๑๐๐ บท ๑,๐๐๐ บท 

   ทีช่ ือ่วา่ มคีต ิเพราะสามารถทรงจ าและรวบรวมเรยีบเรยีงไวไ้ด ้

   ทีช่ ือ่วา่ มธีติ ิเพราะมคีวามเพยีรทีส่ามารถท าการสาธยายสิง่ทีเ่ลา่เรยีนมา ทรงจ ามาไวไ้ด ้(ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๖๑/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

ทัง้หลายจักหามเราดว้ยเตยีงเล็ก ปัญญาความเฉลยีวฉลาดของตถาคตยอ่มไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ไปได ้บคุคลเมือ่จะกลา่วโดยถกูตอ้งจะพงึกลา่วค านัน้กับเราเทา่นัน้วา่ ‘สตัว ์

ผูม้คีวามไมลุ่ม่หลงเป็นธรรมดา เกดิขึน้แลว้ในโลกเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหแ์กช่าวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

ค านคิม 

  [๑๖๒] ในสมัยนัน้ ทา่นพระนาคสมาละยนืถวายงานพัดอยูเ่บือ้งพระปฤษฎางค ์

ของพระผูม้พีระภาค ล าดบันัน้ ทา่นพระนาคสมาละไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพราะไดฟั้งธรรมบรรยายนี้ 

ขา้พระองคจ์งึเกดิขนลกุชชูนัขึน้แลว้ ธรรมบรรยายนี้ชือ่อะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นาคสมาละ เพราะเหตนัุน้ เธอจงจ าไวว้า่ ‘ธรรม 

บรรยายนีช้ ือ่วา่โลมหังสนบรรยาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระนาคสมาละมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาสหีนาทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

วา่ดว้ยกองทกุข ์สตูรใหญ ่

ปญัหาของปรพิาชก 

  [๑๖๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีเวลานัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดม้คีวาม 

คดิวา่ “ยังเชา้อยูท่ีจ่ะเทีย่วไปบณิฑบาตในกรงุสาวัตถ ีทางทีด่ ีพวกเราเขา้ไปยัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

อารามของอัญเดยีรถยีป์รพิาชกกันเถดิ” แลว้พากันเขา้ไปยังอารามของอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชก แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง 

ณ ทีส่มควร 

  อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับหมูภ่กิษุนัน้วา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

พระสมณโคดมบัญญัตกิารละกามทัง้หลาย แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละกามทัง้หลาย 

พระสมณโคดมบัญญัตกิารละรปูทัง้หลาย แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละรปูทัง้หลาย 

พระสมณโคดมบัญญัตกิารละเวทนาทัง้หลาย แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละเวทนา 

ทัง้หลาย ในขอ้นี ้มคีวามแปลกกันอยา่งไร มคีวามมุง่หมายอยา่งไร และมกีาร 

กระท าตา่งกันอยา่งไร ระหวา่งการแสดงธรรมหรอืการพร ่าสอนของพระสมณโคดม 

กับการแสดงธรรมหรอืการพร ่าสอนของพวกเรา” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นค าทีอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้กลา่วแลว้ 

ครัน้ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นแลว้จงึลกุจากทีน่ั่งจากไปดว้ยตัง้ใจวา่ “เราทัง้หลายจัก 

ทราบเนือ้ความแหง่ค ากลา่วนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  [๑๖๔] ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้เทีย่วไปบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีกลับจาก 

บณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เชา้วนันี ้ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ไดม้คีวามคดิวา่ ‘ยังเชา้อยูท่ีจ่ะเทีย่วไปบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีทางทีด่ ีพวกเรา 

เขา้ไปยังอารามของอัญเดยีรถยีป์รพิาชกกันเถดิ’ จงึพากันเขา้ไปยังอารามของ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชก แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึ 

กันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับขา้พระองค ์

ทัง้หลายวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระสมณโคดมบัญญัตกิารละกามทัง้หลาย 

แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละกามทัง้หลาย พระสมณโคดมบัญญัตกิารละรปูทัง้หลาย 

แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละรปูทัง้หลาย พระสมณโคดมบัญญัตกิารละเวทนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

ทัง้หลาย แมพ้วกเราก็บัญญัตกิารละเวทนาทัง้หลาย ในขอ้นี ้มคีวามแปลกกัน 

อยา่งไร มคีวามมุง่หมายอยา่งไร และมกีารกระท าตา่งกันอยา่งไร ระหวา่งการ 

แสดงธรรมหรอืการพร ่าสอนของพระสมณโคดมกับการแสดงธรรมหรอืการพร ่าสอน 

ของพวกเรา’ ขา้พระองคทั์ง้หลายไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นค าทีอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้กลา่วแลว้ ครัน้ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นแลว้จงึลกุจากทีน่ั่งจากไปดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘เราทัง้หลายจักทราบเนือ้ความแหง่ค ากลา่วนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค” 

คณุ โทษ และการสลดัออกไปจากกาม 

  [๑๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึกลา่วตอบ 

พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกผูม้วีาทะอยา่งนัน้ อยา่งนี้วา่ ‘อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ 

อะไรเป็นการสลัดออกไปจากกามทัง้หลาย อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็น 

การสลัดออกไปจากรปูทัง้หลาย อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นการสลัดออกไป 

จากเวทนาทัง้หลาย’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูเธอทัง้หลายถามอยา่งนัน้แลว้ 

จักไมพ่อใจ และจักตอ้งถงึความคับแคน้อยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะขอ้นัน้ 

มใิชว่สิยั ภกิษุทัง้หลาย ก็ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์เมือ่เวน้ตถาคต สาวกของตถาคต 

หรอืบคุคลฟังค าสัง่สอนของเราตถาคตเสยีแลว้ เรายังไมเ่ห็นผูท้ีจ่ะพงึท าจติใหย้นิด ี

ตอบปัญหานีไ้ด ้

  [๑๖๖] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นคณุแหง่กามท ัง้หลาย 

  คอื กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุม ี๕ ประการนีแ้ล 

  การทีส่ขุ โสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยกามคณุ ๕ ประการ นีช้ ือ่วา่เป็นคณุแหง่ 

กามทัง้หลาย 

  [๑๖๗] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นโทษแหง่กามท ัง้หลาย 

  คอื กลุบตุรในโลกนีเ้ลีย้งชวีติดว้ยการมศีลิปะใด คอื ดว้ยการนับคะแนน 

การค านวณ การนับจ านวน การไถ การคา้ขาย การเลีย้งโค การยงิธนู การรับ 

ราชการ หรอืดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ อดทนตอ่ความหนาว ตรากตร าตอ่ 

ความรอ้น เดอืดรอ้นเพราะสมัผัสแหง่เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

(และ)ตายเพราะความหวิกระหาย แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็น 

กองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ 

เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ขยัน พากเพยีร พยายามอยูอ่ยา่งนี ้โภคสมบัตเิหลา่นัน้ 

ยอ่มไมส่มัฤทธผิล เขาเศรา้โศก ล าบาก ร าพัน ตอีก คร ่าครวญ ถงึความหลงเพอ้วา่ 

‘ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเราก็ไมม่ผีลเลยหนอ’ แมข้อ้ 

นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุ

มกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ขยัน พากเพยีร พยายามอยูอ่ยา่งนี ้โภคสมบัตเิหลา่นัน้ 

ยอ่มสมัฤทธผิล เขากลับเสวยทกุขโ์ทมนัสอันมเีหตมุาจากการรักษาโภคสมบัตเิหลา่นัน้ 

วา่ ‘ท าอยา่งไร พระราชาจะไมพ่งึรบิโภคสมบัตทัิง้หลายของเรา พวกโจรจะไมพ่งึ 

ลักไป ไฟจะไมพ่งึไหม ้น ้าจะไมพ่งึพัดไป หรอืทายาทผูไ้มเ่ป็นทีรั่กจะไมพ่งึแยง่ไป’ 

เมือ่กลุบตุรนัน้รักษาคุม้ครองอยูอ่ยา่งนี ้พระราชารบิโภคสมบัตนัิน้ไปก็ด ีพวกโจร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

ปลน้เอาไปก็ด ีไฟไหมเ้สยีก็ด ีน ้าพัดไปก็ด ีทายาทผูไ้มเ่ป็นทีรั่กแยง่เอาไปก็ด ี

เขาเศรา้โศก ล าบาก ร าพัน ตอีก คร ่าครวญ ถงึความหลงเพอ้วา่ ‘สิง่ใดเคย 

เป็นของเรา แมส้ ิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะ 

พงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะ 

เหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  [๑๖๘] อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะ 

กามเป็นเหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล พระราชาทรงววิาทกับพระราชา 

ก็ได ้กษัตรยิว์วิาทกับกษัตรยิก็์ได ้พราหมณ์ววิาทกับพราหมณ์ก็ได ้คหบดวีวิาท 

กับคหบดก็ีได ้มารดาววิาทกับบตุรก็ได ้บตุรววิาทกับมารดาก็ได ้บดิาววิาทกับ 

บตุรก็ได ้บตุรววิาทกับบดิาก็ได ้พีช่ายนอ้งชายววิาทกับพีช่ายนอ้งชายก็ได ้พีช่าย 

นอ้งชายววิาทกับพีส่าวนอ้งสาวก็ได ้พีส่าวนอ้งสาวววิาทกับพีช่ายนอ้งชายก็ได ้

สหายววิาทกับสหายก็ได ้ชนเหลา่นัน้กอ่การทะเลาะ กอ่การแกง่แยง่ และกอ่การ 

ววิาทกันในทีนั่น้ ท ารา้ยกันและกันดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ยกอ้นดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง 

ดว้ยศัสตราบา้ง ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง๑ แมข้อ้นี ้

ก็ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุ

มกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายถอืดาบและโล ่จับธนูพาดลกูศร 

แลว้วิง่เขา้สูส่งคราม ปะทะกันทัง้ ๒ ฝ่าย เมือ่พวกเขายงิลกูศรไปบา้ง พุง่หอกไปบา้ง 

กวดัแกวง่ดาบฟันกันบา้ง ชนเหลา่นัน้ถกูลกูศรเสยีบเอาบา้ง ถกูหอกแทงเอาบา้ง 

ถกูดาบตดัศรีษะบา้ง ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้ 

นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุ

มกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม.(แปล) ๒๙/๘๒/๒๔๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายถอืดาบและโล ่จับธนูพาดลกูศร 

แลว้วิง่เขา้ไปยังเชงิก าแพงทีฉ่าบดว้ยเปือกตมรอ้น เมือ่พวกเขายงิลกูศรไปบา้ง พุง่ 

หอกไปบา้ง กวดัแกวง่ดาบฟันกันบา้ง ชนเหลา่นัน้ถูกลกูศรเสยีบเอาบา้ง ถกูหอก 

แทงเอาบา้ง ถกูมลูโครอ้นรดบา้ง ถกูคราดสบับา้ง ถกูดาบตดัศรีษะบา้ง ชน 

เหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะ 

พงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะ 

เหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  [๑๖๙] อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะ 

กามเป็นเหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายตัดชอ่งยอ่งเบาบา้ง 

ขโมยยกเคา้บา้ง ปลน้บา้นบา้ง ดักจีใ้นทางเปลีย่วบา้ง ละเมดิภรรยาผูอ้ ืน่บา้ง พระ 

ราชาก็รับสัง่ใหจั้บเขาลงอาญาดว้ยประการตา่ง ๆ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่น 

ดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ตัดมอืบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง 

ตัดใบหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง ตัดทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหล็กแดงบนศรีษะบา้ง 

ถลกหนังศรีษะแลว้ขดัใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยัดปากจนเลอืดไหลเหมอืน 

ปากราหบูา้ง เอาผา้พันตัวราดน ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง พันมอืแลว้จดุไฟตา่งคบบา้ง 

ถลกหนังตัง้แตค่อถงึขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจนลม้ลงบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึ 

บัน้เอวท าใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหล็กทีข่อ้ศอกและเขา่ 

แลว้เสยีบหลาวทัง้หา้ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่วหนังเนือ้เอ็นออกมาบา้ง เฉือน 

เนือ้ออกเป็นแวน่ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนัง เนือ้ เอ็นออกเหลอืไว ้

แตก่ระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง เสยีบใหต้ดิดนิแลว้จับเขาหมนุ 

ไดร้อบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไวแ้ตก่องเนือ้เหมอืนตั่งใบไมบ้า้ง 

รดตัวดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิจนเหลอืแตก่ระดกูบา้ง ใหน้อน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

บนหลาวทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง๑ ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง 

ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้นี้ก็ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึ 

เห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหต ุ

แหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ 

และมโนทจุรติ ครัน้ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติแลว้ หลังจากตาย 

แลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขใ์น 

สมัปรายภพ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหต ุ

แหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  [๑๗๐] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นการสลดัออกไปจากกามท ัง้หลาย 

  คอื การก าจัดฉันทราคะ๒ การละฉันทราคะในกามทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่การ 

สลัดออกไปจากกามทัง้หลาย 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ไมรู่ช้ดัคณุแหง่กามทัง้หลายวา่เป็นคณุ 

ไมรู่ช้ดัโทษแหง่กามทัง้หลายวา่เป็นโทษ และไมรู่ช้ดัการสลดัออกไปจากกาม 

ทัง้หลายวา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วก 

เขาเหลา่นัน้จักรอบรูก้ามทัง้หลายเอง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้อ้ยา่งนัน้ และผู ้

ปฏบิัตแิลว้ก็จักรอบรูก้ามทัง้หลายได ้สว่นสมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่รู ้

ชดัคณุแหง่กามทัง้หลายวา่เป็นคณุ รูช้ดัโทษแหง่กามทัง้หลายวา่เป็นโทษ และรูช้ดั 

การสลัดออกไปจากกามทัง้หลายวา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ 

เป็นไปไดท้ีพ่วกเขาเหลา่นัน้จักรอบรูก้ามทัง้หลายไดเ้อง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้ ้

อยา่งนัน้ และผูป้ฏบิัตติามแลว้ก็จักรอบรูก้ามทัง้หลายได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๕๕/๑๘๗-๑๘๘ 

๒ การก าจดัฉนัทราคะ หมายถงึนพิพาน (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗๐/๓๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

 

คณุ โทษ และการสลดัออกไปจากรปู 

  [๑๗๑] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นคณุแหง่รปูท ัง้หลาย 

  คอื กษัตรยิส์าว พราหมณ์สาว หรอืคหบดสีาว มอีาย ุ๑๕ ปี หรอื 

๑๖ ปี ไมส่งูเกนิไป ไมต่ า่เกนิไป ไมผ่อมเกนิไป ไมอ่ว้นเกนิไป ไมด่ าเกนิไป 

ไมข่าวเกนิไป แมฉั้นใด ในสมัยนัน้ หญงิสาวผูนั้น้ยอ่มเป็นผูง้ดงาม เปลง่ปลั่ง 

อยา่งยิง่ ฉันนัน้มใิชห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายพากันกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การทีส่ขุ โสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ความงาม ความเปลง่ปลั่ง นีช้ ือ่วา่เป็นคณุแหง่รปูทัง้หลาย 

  อะไรเลา่ เป็นโทษแหง่รปูท ัง้หลาย 

  คอื บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ในโลกนีโ้ดยสมัยอืน่วา่มอีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี 

หรอื ๑๐๐ ปีโดยก าเนดิ เป็นคนแก ่มซีีโ่ครงคดดังกลอนเรอืน มหีลังงอ ถอืไมเ้ทา้ 

เดนิงก ๆ เงิน่ ๆ ไป กระสับกระสา่ย ผา่นวยัไปแลว้ ฟันหัก ผมหงอก หัวโกรน๋ 

หัวลา้น หนังเหีย่ว มตีัวตกกระ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

ความงดงาม ความเปลง่ปลั่ง แตก่อ่นนัน้หายไปแลว้ โทษก็ปรากฏชดัแลว้มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ซึง่มอีาพาธ มทีกุข ์เจ็บหนัก 

นอนจมปัสสาวะและอจุจาระของตน ตอ้งใหผู้อ้ ืน่พยงุลกุขึน้ ตอ้งใหผู้อ้ ืน่ชว่ยประคอง 

เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ความงดงาม ความเปลง่ปลั่งแตก่อ่นนัน้ 

หายไปแลว้ โทษก็ปรากฏชดัแลว้มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

  [๑๗๒] อกีประการหนึง่ บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ซึง่เป็นซากศพทีเ่ขา 

ทิง้ไวใ้นป่าชา้ ตายแลว้ ๑ วนับา้ง ๒ วนับา้ง ๓ วนับา้ง ทีข่ ึน้พอง สเีขยีวน่าเกลยีด 

น ้าเหลอืงไหลน่าเกลยีด เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ความงดงาม 

ความเปลง่ปลั่งแตก่อ่นนัน้หายไปแลว้ โทษก็ปรากฏชดัแลว้มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ซึง่เป็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ 

ถกูกาจกิกนิบา้ง แรง้ทึง้อยูบ่า้ง นกตะกรมุจกิกนิบา้ง สนัุขกัดกนิอยูบ่า้ง สนัุข 

จิง้จอกกัดกนิอยูบ่า้ง สตัวเ์ล็ก ๆ หลายชนดิกดักนิอยูบ่า้ง เธอทัง้หลายเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ความงดงาม ความเปลง่ปลั่งแตก่อ่นนัน้หายไปแลว้ โทษก็ 

ปรากฏชดัแลว้มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ซึง่เป็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้น 

ป่าชา้ เป็นร่างกระดกู ยังมเีนือ้และเลอืด มเีสน้เอ็นผกูรัด ฯลฯ เป็นรา่งกระดกู 

ไมม่เีนือ้แตเ่ป้ือนเลอืด มเีสน้เอ็นผกูรัด ฯลฯ เป็นรา่งกระดกู ไมม่เีนือ้และเลอืด 

มเีสน้เอ็นผกูรัด ฯลฯ เป็นรา่งกระดกู ไมม่เีสน้เอ็นผกูรัด กระจัดกระจายไปท่ัวทกุทศิ 

คอื กระดกูมอือยูท่างหนึง่ กระดกูเทา้อยูท่างหนึง่ กระดกูแขง้อยูท่างหนึง่ 

กระดกูขาอยูท่างหนึง่ กระดกูสะเอวอยูท่างหนึง่ กระดกูสนัหลังอยูท่างหนึง่ 

กระดกูซีโ่ครงอยูท่างหนึง่ กระดกูหนา้อกอยูท่างหนึง่ กระดกูแขนอยูท่างหนึง่ 

กระดกูไหลอ่ยูท่างหนึง่ กระดกูคออยูท่างหนึง่ กระดกูคางอยูท่างหนึง่ กระดกูฟัน 

อยูท่างหนึง่ หัวกะโหลกอยูท่างหนึง่ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

ความงดงาม ความเปลง่ปลั่งแตก่อ่นนัน้หายไปแลว้ โทษก็ปรากฏชดัแลว้มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

  อกีประการหนึง่ บคุคลพงึเห็นสาวนอ้ยคนนัน้ซึง่เป็นซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ 

เหลอืแตก่ระดกูสขีาว เปรยีบเหมอืนสงัข ์ฯลฯ เหลอืแตท่อ่นกระดกูเป็นกอง ๆ 

ตกคา้งมาแรมปี ฯลฯ เป็นกระดกูผปุ่นเป็นผง เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร ความงดงาม ความเปลง่ปลั่งแตก่อ่นนัน้หายไปแลว้ โทษก็ปรากฏชดัแลว้ 

มใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่รปูทัง้หลาย 

  อะไรเลา่ เป็นการสลดัออกไปจากรปูท ัง้หลาย 

  คอื การก าจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรปูทัง้หลาย นีช้ ือ่วา่การสลัด 

ออกไปจากรปูทัง้หลาย 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ ไมรู่ช้ดัคณุแหง่รปูทัง้หลายวา่เป็นคณุ 

ไมรู่ช้ดัโทษแหง่รปูทัง้หลายวา่เป็นโทษ และไมรู่ช้ัดการสลดัออกไปจากรปูทัง้หลาย 

วา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกเขาเหลา่ 

นัน้จักรอบรูร้ปูทัง้หลายไดเ้อง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้อ้ยา่งนัน้ และผูป้ฏบิัต ิ

ตามแลว้ก็จักรอบรูร้ปูทัง้หลายได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่รูช้ดัคณุแหง่รปู 

ทัง้หลายวา่เป็นคณุ รูช้ดัโทษแหง่รปูทัง้หลายวา่เป็นโทษ และรูช้ดัการสลดัออกไป 

จากรปูทัง้หลายวา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ เป็นไปไดท้ีพ่วก 

เขาเหลา่นัน้จักรอบรูร้ปูทัง้หลายไดเ้อง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้อ้ยา่งนัน้ และ 

ผูป้ฏบิัตติามแลว้ก็จักรอบรูร้ปูทัง้หลายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

 

คณุ โทษ และการสลดัออกไปจากเวทนา 

  [๑๗๓] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นคณุแหง่เวทนาท ัง้หลาย 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ในสมัยใด ภกิษุสงัดจาก 

กามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิ 

จากวเิวกอยู ่ในสมัยนัน้ เธอไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนตน ไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

ทัง้ไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนทัง้สองฝ่าย ในสมัยนัน้ เธอจงึเสวยเวทนาซึง่ไมม่กีารเบยีดเบยีน 

น่ันแล เรากลา่ววา่ความไมมุ่ง่เบยีดเบยีนกัน เป็นคณุแหง่เวทนาทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่ในสมัยใด เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน 

ฯลฯ ในสมัยนัน้ เธอยอ่มไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนตน ฯลฯ เรากลา่ววา่ความไมค่ดิ 

มุง่เบยีดเบยีนกัน เป็นคณุแหง่เวทนาทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ในสมัยใด เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา ฯลฯ ในสมัยนัน้ 

เธอยอ่มไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนตน ฯลฯ เรากลา่ววา่ความไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนกัน 

เป็นคณุแหง่เวทนาทัง้หลาย 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป 

กอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

ในสมัยใด เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุ 

บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ ในสมัยนัน้ เธอยอ่มไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนตน ไมค่ดิมุง่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ทัง้ไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ความไมค่ดิมุง่เบยีดเบยีนกัน เป็นคณุแหง่เวทนา 

ทัง้หลาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร 

  [๑๗๔] ภกิษุทัง้หลาย อะไรเลา่ เป็นโทษแหง่เวทนาท ัง้หลาย 

  คอื การทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีช้ ือ่วา่ 

โทษแหง่เวทนาทัง้หลาย 

  อะไรเลา่ เป็นการสลดัออกไปจากเวทนาท ัง้หลาย 

  คอื การก าจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเวทนาทัง้หลายได ้นีช้ ือ่วา่การ 

สลัดออกไปจากเวทนาทัง้หลาย 

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ไมรู่ช้ดัคณุแหง่เวทนาทัง้หลายวา่เป็นคณุ 

ไมรู่ช้ดัโทษแหง่เวทนาทัง้หลายวา่เป็นโทษ และไมรู่ช้ดัการสลัดออกไปจากเวทนา 

ทัง้หลายวา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วก 

เขาเหลา่นัน้จักรอบรูเ้วทนาทัง้หลายไดเ้อง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้อ้ยา่งนัน้ 

และผูป้ฏบิัตติามแลว้ก็จักรอบรูเ้วทนาทัง้หลายได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่รูช้ดัคณุแหง่เวทนา 

ทัง้หลายวา่เป็นคณุ รูช้ดัโทษแหง่เวทนาทัง้หลายวา่เป็นโทษ และรูช้ดัการสลัดออก 

ไปจากเวทนาทัง้หลายวา่เป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจรงิอยา่งนัน้ เป็นไปได ้

ทีพ่วกเขาเหลา่นัน้จักรอบรูเ้วทนาทัง้หลายไดเ้อง หรอืจักชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ใหรู้อ้ยา่ง 

นัน้ และผูป้ฏบิัตติามแลว้ก็จักรอบรูเ้วทนาทัง้หลายได”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาทกุขกัขนัธสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

วา่ดว้ยกองทกุข ์สตูรเล็ก 

  [๑๗๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

ในแควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

แลว้สิน้กาลนานอยา่งนี้วา่ ‘โลภะเป็นอปุกเิลสแหง่จติ โทสะเป็นอปุกเิลสแหง่จติ 

โมหะเป็นอปุกเิลสแหง่จติ’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บางคราว โลภธรรมยังครอบง าจติของ 

ขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้ง โทสธรรมยังครอบง าจติของขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้ง โมหธรรม 

ยังครอบง าจติของขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้ง ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ธรรมอะไร 

เลา่ทีข่า้พระองคย์ังละไมไ่ดใ้นภายใน ซึง่เป็นเหตใุหโ้ลภธรรมยังครอบง าจติของ 

ขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้ง โทสธรรมยังครอบง าจติของขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้ง โมหธรรมยัง 

ครอบง าจติของขา้พระองคไ์วไ้ดบ้า้งเป็นครัง้คราว” 

  [๑๗๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหานามะ ธรรมในภายในนัน้แล เธอยัง 

ละไมไ่ด ้ซึง่เป็นเหตใุหโ้ลภธรรมครอบง าจติของเธอไวไ้ดบ้า้ง โทสธรรมครอบง าจติ 

ของเธอไวไ้ดบ้า้ง โมหธรรมครอบง าจติของเธอไวไ้ดบ้า้งเป็นครัง้คราว ถา้เธอจักละ 

ธรรมในภายในนัน้ไดแ้ลว้ เธอก็จะไมพ่งึอยูค่รองเรอืน ไมพ่งึบรโิภคกาม แตเ่พราะ 

เธอละธรรมในภายในนัน้ยังไมไ่ด ้เธอจงึยังอยูค่รองเรอืน ยังบรโิภคกาม 

  [๑๗๗] แมห้ากอรยิสาวกเห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘กาม 

ทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่’ ก็ตาม แต ่

อรยิสาวกนัน้ก็ยังไมบ่รรลฌุานทีม่ปีีตแิละสขุ๑ทีป่ราศจากกามทัง้หลาย ปราศจาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฌานทีม่ปีีตแิละสขุ หมายถงึปฐมฌานและทตุยิฌาน (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗๗/๓๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

อกศุลธรรมทัง้หลาย หรอืยังไมบ่รรลธุรรมอืน่ทีส่งบกวา่ฌานทัง้ ๒ นัน้ ดังนัน้ 

เขาจงึชือ่วา่ จะไมเ่วยีนมาหากามทัง้หลายอกีก็หาไม่๑ แตเ่มือ่ใด อรยิสาวกเห็น 

ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย 

มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ’่ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มบรรลฌุาน 

ทีม่ปีีตแิละสขุทีป่ราศจากกามทัง้หลาย ปราศจากอกศุลธรรมทัง้หลาย หรอืบรรล ุ

ธรรมอืน่ทีส่งบกวา่ฌานทัง้ ๒ นัน้ เมือ่นัน้ เขาจงึชือ่วา่ยอ่มไมเ่วยีนมาหากาม 

ทัง้หลายอกี 

  มหานามะ กอ่นการตรัสรู ้แมเ้มือ่ครัง้เราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้เราก็ 

เห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย 

มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ’่ ก็ตาม แตเ่ราก็ยังไมบ่รรลฌุาน 

ทีม่ปีีตแิละสขุทีป่ราศจากกามทัง้หลาย ปราศจากอกศุลธรรมทัง้หลาย หรอืยงัไม่ 

บรรลธุรรมอืน่ทีส่งบกวา่ฌานทัง้ ๒ นัน้ ดังนัน้เราจงึปฏญิญาวา่ชือ่วา่จะไมเ่วยีนมา 

หากามทัง้หลายก็หาไม ่แตเ่มือ่ใด เราเห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบ 

อยา่งนีว้า่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษ 

ยิง่ใหญ’่ เราไดบ้รรลฌุานทีม่ปีีตแิละสขุทีป่ราศจากกามทัง้หลาย ปราศจากอกศุล- 

ธรรมทัง้หลาย หรอืบรรลธุรรมอืน่ทีส่งบกวา่ฌานทัง้ ๒ นัน้ เมือ่นัน้ เราจงึ 

ปฏญิญาวา่ ไมเ่วยีนมาหากามทัง้หลายอกี 

คณุแหง่กาม 

  [๑๗๘] มหานามะ อะไรเลา่ เป็นคณุแหง่กามท ัง้หลาย 

  กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมเ่วยีนมาหากามท ัง้หลายอกีก็หาไม ่หมายถงึยังจะตอ้งกลับมาหากามทัง้หลายไดอ้กี เพราะไมม่ ี

   สมจุเฉทปหาน (ละไดเ้ด็ดขาด) ดว้ยมรรค ๒ (อนาคามมิรรคและอรหัตตมรรค) ทัง้นีเ้พราะพระอรยิสาวก 

   แมจ้ะบรรลมุรรค ๒ (โสดาปัตตมิรรคและสกทาคามมิรรค) แลว้ แตก็่ยังไมบ่รรลุญาณหรอืมรรคเบือ้งสงู 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๑๗๗/๓๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุม ี๕ ประการนีแ้ล 

  การทีส่ขุ โสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยกามคณุ ๕ ประการ นีช้ ือ่วา่เป็นคณุ 

แหง่กามทัง้หลาย 

โทษแหง่กาม 

อะไรเลา่ เป็นโทษแหง่กามท ัง้หลาย 

  คอื กลุบตุรในโลกนีเ้ลีย้งชวีติดว้ยการประกอบศลิปะใด คอื ดว้ยการนับ 

คะแนน การค านวณ การนับจ านวน การไถ การคา้ขาย การเลีย้งโค การยงิธนู 

การรับราชการ หรอืดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ อดทนตอ่ความหนาว ตรากตร า 

ตอ่ความรอ้น เดอืดรอ้นเพราะสมัผัสแหง่เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

(และ)ตายเพราะความหวิกระหาย แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็น 

กองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ 

เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ขยัน พากเพยีร พยายามอยูอ่ยา่งนี ้โภคสมบัตเิหลา่นัน้ 

ยอ่มไมส่มัฤทธผิล เขาเศรา้โศก ล าบาก ร าพัน ตอีก คร ่าครวญ ถงึความหลงเพอ้วา่ 

‘ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเราก็ไมม่ผีลเลยหนอ’ แมข้อ้นี ้

ก็ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุ

มกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

  ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ขยัน พากเพยีร พยายามอยูอ่ยา่งนี ้โภคสมบัตเิหลา่นัน้ 

ยอ่มไมส่มัฤทธผิล เขากลับเสวยทกุขโ์ทมนัสอันมเีหตมุาจากการรักษาโภคสมบัต ิ

เหลา่นัน้วา่ ‘ท าอยา่งไร พระราชาจะไมพ่งึรบิโภคสมบัตทัิง้หลายของเรา พวกโจร 

จะไมพ่งึลักไป ไฟจะไมพ่งึไหม ้น ้าจะไมพ่งึพัดไป หรอืทายาทผูไ้มเ่ป็นทีรั่กจะไม่ 

พงึแยง่ไป’ เมือ่กลุบตุรนัน้รักษาคุม้ครองอยูอ่ยา่งนี้ พระราชารบิโภคสมบัตนัิน้ไปก็ด ี

พวกโจรปลน้เอาไปก็ด ีไฟไหมเ้สยีก็ด ีน ้าพัดไปก็ด ีทายาทผูไ้มเ่ป็นทีรั่กแยง่เอาไปก็ด ี

เขาเศรา้โศก ล าบาก ร าพัน ตอีก คร ่าครวญ ถงึความหลงเพอ้วา่ ‘สิง่ใดเคย 

เป็นของเรา แมส้ ิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นของเรา’ แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย 

เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ 

เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล พระราชาทรงววิาทกับพระราชาก็ได ้

กษัตรยิว์วิาทกับกษัตรยิก็์ได ้พราหมณ์ววิาทกับพราหมณ์ก็ได ้คหบดวีวิาทกับ 

คหบดก็ีได ้มารดาววิาทกับบตุรก็ได ้บตุรววิาทกับมารดาก็ได ้บดิาววิาทกับบตุรก็ได ้

บตุรววิาทกับบดิาก็ได ้พีช่ายนอ้งชายววิาทกับพีช่ายนอ้งชายก็ได ้พีช่ายนอ้งชาย 

ววิาทกับพีส่าวนอ้งสาวก็ได ้พีส่าวนอ้งสาวววิาทกับพีช่ายนอ้งชายก็ได ้สหายววิาท 

กับสหายก็ได ้ชนเหลา่นัน้กอ่การทะเลาะ กอ่การแกง่แยง่ และกอ่การววิาทกันใน 

ทีนั่น้ ท ารา้ยกันและกันดว้ยฝ่ามอืบา้ง ดว้ยกอ้นดนิบา้ง ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง ดว้ย 

ศัสตราบา้ง ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่ 

เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็น 

ตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายถอืดาบและโล ่จับธนูพาดลกูศร 

แลว้วิง่เขา้สูส่งครามปะทะกันทัง้ ๒ ฝ่าย เมือ่พวกเขายงิลกูศรไปบา้ง พุง่หอกไปบา้ง 

กวดัแกวง่ดาบฟันกันบา้ง ชนเหลา่นัน้ถกูลกูศรเสยีบเอาบา้ง ถกูหอกแทงเอาบา้ง 

ถกูดาบตดัศรีษะบา้ง ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้นี ้

ก็ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีาม 

เป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายถอืดาบและโล ่จับธนูพาดลกูศร 

แลว้วิง่เขา้ไปยังเชงิก าแพงทีฉ่าบดว้ยเปือกตมรอ้น เมือ่พวกเขายงิลกูศรไปบา้ง 

พุง่หอกไปบา้ง กวดัแกวง่ดาบฟันกันบา้ง ชนเหลา่นัน้ถกูลกูศรเสยีบเอาบา้ง ถกู 

หอกแทงเอาบา้ง ถกูมลูโครอ้นรดบา้ง ถกูคราดสบับา้ง ถกูดาบตัดศรีษะบา้ง 

ชนเหลา่นัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็นโทษแหง่ 

กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหตุ 

มกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายตัดชอ่งยอ่งเบาบา้ง ขโมยยก 

เคา้บา้ง ปลน้บา้นบา้ง ดักจีใ้นทางเปลีย่วบา้ง ละเมดิภรรยาผูอ้ ืน่บา้ง พระราชา 

ก็รับสัง่ใหจั้บเขาลงอาญาดว้ยประการตา่ง ๆ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ย 

หวายบา้ง ตดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ฯลฯ๑ เอาผา้พันตัวราดน ้ามันแลว้จดุไฟเผาบา้ง 

พันมอืแลว้จดุไฟตา่งคบบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนังจน 

ลม้ลงบา้ง ถลกหนังตัง้แตค่อถงึบัน้เอว ท าใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง 

สวมปลอกเหล็กทีข่อ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้หา้ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บ็ดเกีย่ว 

หนัง เนือ้ เอ็นออกมาบา้ง เฉือนเนือ้ออกเป็นแวน่ ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง 

เฉือนหนัง เนือ้ เอ็นออกเหลอืไวแ้ตก่ระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลถุงึกันบา้ง 

เสยีบใหต้ดิดนิแลว้จับหมนุไดร้อบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนังออกเหลอืไว ้

แตก่องเนือ้เหมอืนตั่งใบไมบ้า้ง รดตัวดว้ยน ้ามันทีก่ าลังเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นัุขกัด 

กนิจนเหลอืแตก่ระดกูบา้ง ใหน้อนบนหลาวเหล็กทัง้เป็นบา้ง ตัดศรีษะออกดว้ย 

ดาบบา้ง ชนเหลา่นัน้จงึถงึความตายบา้ง ทกุขป์างตายบา้ง แมข้อ้นีก็้ชือ่วา่เป็น 

โทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็น 

ตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑๖๙ (มหาทกุขักขันธสตูร) หนา้ ๑๗๐ ในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต ุเพราะกามเป็น 

เหตเุกดิ เพราะเหตแุหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ 

และมโนทจุรติ ครัน้ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติแลว้ หลังจากตาย 

แลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แมข้อ้นี้ก็ชือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย 

เป็นกองทกุขท์ีจ่ะพงึเห็นไดเ้อง มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นตน้เหต ุมกีามเป็นเหตเุกดิ 

เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายน่ันแล 

ลทัธขิองนคิรนถ ์

  [๑๗๙] มหานามะ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

สมัยนัน้ ณ ต าบลกาฬศลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ินคิรนถเ์ป็นจ านวนมากถอืการยนืเป็น 

วตัร ปฏเิสธการน่ัง เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความพยายาม 

ครัง้นัน้ เราออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหานคิรนถเ์หลา่นัน้จนถงึต าบล 

กาฬศลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ิแลว้ไดก้ลา่วกับนคิรนถเ์หลา่นัน้วา่ ‘นคิรนถทั์ง้หลาย 

ไฉนเลา่ ทา่นทัง้หลายจงึถอืการยนืเป็นวตัร ปฏเิสธการน่ัง เสวยทกุขเวทนาอัน 

แรงกลา้ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิจากความพยายาม’ เมือ่เรากลา่วอยา่งนัน้แลว้ นคิรนถ ์

เหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับเราวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุนคิรนถ ์นาฏบตุรเป็นสพัพัญญ(ูผูรู้ท้กุส ิง่) 

เห็นสิง่ทัง้ปวง ปฏญิญาญาณทัสสนะ อยา่งเบ็ดเสร็จวา่ ‘เมือ่เราเดนิ ยนื หลับ 

และตืน่อยู ่ญาณทัสสนะไดป้รากฏตอ่เนือ่งตลอดไป‘๑ นคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้กลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘นคิรนถทั์ง้หลายผูเ้จรญิ บาปกรรมทีพ่วกทา่นท าแลว้ในกาลกอ่นมอียู ่

พวกทา่นจงสลัดบาปกรรมนัน้ดว้ยปฏปิทาทีท่ าไดย้ากอันเผ็ดรอ้นนี ้ขอ้ทีท่า่นทัง้หลาย 

ส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ ในกาลบัดนีนั้น้ เป็นการไมก่ระท าบาปกรรม 

ตอ่ไป เพราะกรรมเกา่สิน้สดุไปเพราะตบะ (การบ าเพ็ญเพยีรอยา่งหนัก) เพราะไมท่ า 

กรรมใหม ่จงึไมต่กอยูใ่ตอ้ านาจ(แหง่กรรม)ตอ่ไป เพราะไมเ่ป็นไปตามอ านาจแหง่กรรม 

ตอ่ไป กรรมจงึสิน้ไป เพราะกรรมสิน้ไป ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึ 

สิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ปวงจงึจักเป็นอันสลายไป ค าทีน่คิรนถ ์นาฏบตุร 

กลา่วแลว้นัน้ถกูใจและชอบใจเราทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ พวกเราจงึมใีจยนิด’ี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๓๘/๕๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

  [๑๘๐] มหานามะ เมือ่พวกนคิรนถก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่วกับนคิรนถ ์

เหลา่นัน้วา่ ‘นคิรนถทั์ง้หลาย พวกทา่นรูไ้หมวา่ ‘เมือ่กอ่น เราทัง้หลายไดม้แีลว้ 

มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘พวกทา่นรูไ้หมวา่ ‘เมือ่กอ่น เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรมไว ้

มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘พวกทา่นรูไ้หมวา่ ‘เมือ่กอ่น เราทัง้หลายไดท้ าบาปกรรม 

เชน่นีบ้า้ง ๆ’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘พวกทา่นรูไ้หมวา่ ‘เมือ่กอ่น ทกุขเ์ทา่นีเ้ราสลัดไดแ้ลว้ 

ทกุขเ์ทา่นีเ้ราพงึสลัดเสยี หรอืเมือ่เราสลัดทกุขเ์ทา่นีไ้ดแ้ลว้ ก็จักเป็นอันสลดัทกุข ์

ไดทั้ง้หมด’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘พวกทา่นรูจั้กการละอกศุลธรรมทัง้หลาย การบ าเพ็ญกศุล- 

ธรรมทัง้หลายในปัจจบุันหรอื’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘ทา่นนคิรนถทั์ง้หลาย ไดย้นิมาวา่ พวกทา่นไมรู่ว้า่ ‘เมือ่กอ่น 

เราทัง้หลายไดม้แีลว้ มใิชไ่มไ่ดม้แีลว้’ ไมรู่ว้า่ ‘เมือ่กอ่น เราไดท้ าบาปกรรมไว ้

มใิชไ่มไ่ดท้ าไว’้ ไมรู่ว้า่ ‘เราไดท้ าบาปกรรมเชน่นีบ้า้ง ๆ’ ไมรู่ว้า่ ‘ทกุขเ์ทา่นีเ้รา 

สลัดไดแ้ลว้ ทกุขเ์ทา่นีเ้ราพงึสลัดเสยี หรอืเมือ่เราสลัดทกุขเ์ทา่นีไ้ดแ้ลว้ ก็จักเป็น 

อันสลัดทกุขไ์ดทั้ง้หมด’ ไมรู่จั้กการละอกศุลธรรมทัง้หลาย การบ าเพ็ญกศุลธรรม 

ทัง้หลายในปัจจบุัน เมือ่เป็นเชน่นี ้ผูท้ีบ่วชในพวกนคิรนถก็์เฉพาะแตพ่วกคนโหดรา้ย 

มมีอืเป้ือนเลอืด ท ากรรมชัว่ชา้ กลับมาเกดิในหมูม่นุษยใ์นโลก’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

 

บคุคลผูอ้ยูเ่ป็นสขุ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม บคุคลมใิชจ่ะพงึประสบความสขุได ้

ดว้ยความสขุ แตจ่ะพงึประสบความสขุไดด้ว้ยความทกุข ์ถา้บคุคลจักประสบความ 

สขุไดด้ว้ยความสขุ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธก็คงจะประสบความสขุ 

เพราะพระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธจะอยูเ่ป็นสขุกวา่ทา่นพระโคดม’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘นคิรนถทั์ง้หลายกลา่ววาจาหนุหันไมทั่นพจิารณาอยา่งแน่แท ้

วา่ ‘บคุคลมใิชจ่ะพงึประสบความสขุไดด้ว้ยความสขุ แตจ่ะพงึประสบความสขุได ้

ดว้ยความทกุข ์ถา้บคุคลจักประสบความสขุไดด้ว้ยความสขุ พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพแควน้มคธก็คงจะประสบความสขุ เพราะพระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้ 

มคธจะอยูเ่ป็นสขุยิง่กวา่ทา่นพระโคดม’ แตว่า่เราเท่านัน้ทีพ่วกทา่นควรซกัถามในเนือ้ 

ความนัน้วา่ ‘บรรดาทา่นทัง้หลาย ใครเลา่หนออยูเ่ป็นสขุกวา่กัน พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพแควน้มคธ หรอืทา่นพระโคดมเอง’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘พวกขา้พเจา้กลา่ววาจาหนุหันไมทั่นพจิารณาอยา่งแน่ 

แทว้า่ ‘บคุคลมใิชจ่ะพงึประสบความสขุไดด้ว้ยความสขุ แตจ่ะพงึประสบความสขุ 

ไดด้ว้ยความทกุข ์ถา้บคุคลจักประสบความสขุไดด้ว้ยความสขุ พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพแควน้มคธก็คงจะประสบความสขุ เพราะพระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้ 

มคธจะอยูเ่ป็นสขุกวา่ทา่นพระโคดม’ ขอโอกาสหยดุเรือ่งนีไ้วเ้พยีงเทา่นี ้แมบ้ัดนี้ 

พวกขา้พเจา้จะถามทา่นพระโคดมบา้งวา่ ‘บรรดาทา่นทัง้หลาย ใครเลา่หนออยู ่

เป็นสขุกวา่กัน พระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธ หรอืทา่นพระโคดมเอง’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ในเนือ้ความขอ้นัน้ เราจักถามพวกทา่นน่ันแลวา่ 

‘พวกทา่นเขา้ใจอยา่งใด ควรตอบอยา่งนัน้ พวกทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธไมท่รงเคลือ่นไหวพระวรกาย ไมม่พีระด ารัส 

สามารถเสวยสขุโดยสว่นเดยีวอยูต่ลอด ๗ คนื ๗ วันหรอื’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘พวกทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพแควน้มคธไมท่รงเคลือ่นไหวพระวรกาย ไมม่พีระด ารัส สามารถเสวยสขุ 

โดยสว่นเดยีวอยูต่ลอด ๖ คนื ๖ วนั ... ๕ คนื ๕ วนั ... ๔ คนื ๔ วนั ... 

๓ คนื ๓ วนั ... ๒ คนื ๒ วัน พระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธไมท่รง 

เคลือ่นไหวพระวรกาย ไมม่พีระด ารัส สามารถเสวยสขุโดยสว่นเดยีวอยูต่ลอด ๑ 

คนื ๑ วนัไดห้รอื’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘ทา่นพระโคดม ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดงันัน้’ 

  ตถาคตถามวา่ ‘เราไมเ่คลือ่นไหวกาย ไมพ่ดู สามารถเสวยสขุโดยสว่นเดยีว 

อยูต่ลอด ๑ คนื ๑ วนั ... ๒ คนื ๒ วนั ... ๓ คนื ๓ วัน ... ๔ คนื ๔ 

วนั ... ๕ คนื ๕ วนั ... ๖ คนื ๖ วนั เราไมเ่คลือ่นไหวกาย ไมพ่ดู 

สามารถเสวยสขุโดยสว่นเดยีวอยูต่ลอด ๗ คนื ๗ วัน พวกทา่นเขา้ใจความขอ้ 

นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่นี ้ใครเลา่จะอยูเ่ป็นสขุกวา่กัน พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพแควน้มคธหรอืเราเอง’ 

  พวกนคิรนถต์อบวา่ ‘เมือ่เป็นเชน่นี ้ทา่นพระโคดมเทา่นัน้ อยูเ่ป็นสขุกวา่ 

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพแควน้มคธ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะทรงมใีจ 

ยนิดชีืน่ชมพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูทกุขกัขนัธสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

 

๕. อนมุานสูตร 

วา่ดว้ยการเปรยีบตนกบัผูอ้ ืน่ 

ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

[๑๘๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ พ านักอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานที่ 

ใหอ้ภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตกรงุสงุสมุารคริะ ในแควน้ภัคคะ ณ ทีนั่น้ ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะ ไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ท่านผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุ 

เหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้ภกิษุปวารณาวา่ ‘ขอทา่นจงวา่กลา่วขา้พเจา้  

ขา้พเจา้เป็นผูท้ีท่า่นควรวา่กลา่วได’้ แตภ่กิษุนัน้เป็นผูว้า่ยาก มธีรรมทีท่ าใหเ้ป็นผู ้

วา่ยาก ไมอ่ดทน ไมย่อมรับค าพร ่าสอนโดยเคารพ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายยอ่มเขา้ใจภกิษุนัน้วา่เป็นผูไ้มค่วรวา่กลา่ว ไมค่วรพร ่าสอน 

และไมค่วรไวว้างใจ 

  ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความ 

       ปรารถนาทีเ่ป็นบาป แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป 

       ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็นบาปนี ้ก็เป็นธรรมที ่

       ท าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๒. เป็นผูย้กตน ขม่ผูอ้ ืน่ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูย้กตน ขม่ผูอ้ ืน่นี ้ก็เป็น 

       ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๓. เป็นผูม้ักโกรธ ถกูความโกรธครอบง าแลว้ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูม้ัก 

       โกรธ ถกูความโกรธครอบง าแลว้นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

   ๔. เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหต ุแมข้อ้ทีภ่กิษุ 

       เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตนุี ้ก็เป็นธรรมที ่

       ท าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๕. เป็นผูม้ักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหต ุแมข้อ้ทีภ่กิษุ 

       เป็นผูม้ักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตนุี ้ก็เป็นธรรม 

       ทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๖. เป็นผูม้ักโกรธ เปลง่วาจาใกลค้วามโกรธ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูม้ัก 

       โกรธ เปลง่วาจาใกลค้วามโกรธนี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๗. ถกูโจทแลว้กลับโตเ้ถยีงโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้กลับโต ้

       เถยีงโจทกน์ี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๘. ถกูโจทแลว้กลับรกุรานโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้กลับรกุราน 

       โจทกน์ี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

   ๙. ถกูโจทแลว้กลับปรักปร าโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้กลับ 

       ปรักปร าโจทกน์ี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

          ๑๐. ถกูโจทแลว้กลบัพดูกลบเกลือ่น พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ 

       ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ แมข้อ้ทีภ่กิษุ 

       ถกูโจทแลว้กลับพดูกลบเกลือ่น พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ 

       ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏนี ้ก็เป็นธรรมที ่

       ท าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

          ๑๑. ถกูโจทแลว้ไมย่อมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน) แมข้อ้ทีภ่กิษุถกู 

       โจทแลว้ไมย่อมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน)นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าให ้

       เป็นผูว้า่ยาก 

         ๑๒. เป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น ตเีสมอ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น 

       ตเีสมอนี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

         ๑๓. เป็นผูร้ษิยา ตระหนี ่แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูร้ษิยา ตระหนีน่ี ้ก็เป็น 

       ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

         ๑๔. เป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยานี ้ก็ 

       เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

         ๑๕. เป็นผูก้ระดา้ง มักดหูมิน่ผูอ้ ืน่ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูก้ระดา้ง มักดู 

       หมิน่ผูอ้ ืน่นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

         ๑๖. เป็นผูถ้อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่ถอืรัน้ สลัดไดย้าก แมข้อ้ที ่

       ภกิษุเป็นผูถ้อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่ถอืรัน้ สลัดไดย้ากนี้ 

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

  ธรรมเหลา่นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 

ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

  [๑๘๒] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้ภกิษุไมป่วารณาไวว้า่ ‘ขอทา่นจงวา่กลา่ว 

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นผูท้ีท่า่นควรวา่กลา่วได’้ แตภ่กิษุนัน้เป็นผูว้า่งา่ย มธีรรมทีท่ า 

ใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย เป็นผูอ้ดทน ยอมรับค าพร ่าสอนโดยเคารพ เมือ่เป็นเชน่นี ้เพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายยอ่มเขา้ใจภกิษุนัน้วา่ เป็นผูค้วรวา่กลา่ว ควรพร ่าสอน และ 

ควรไวว้างใจ 

  ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ไมต่กอยูใ่นอ านาจแหง่ความ 

       ปรารถนาทีเ่ป็นบาป แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มม่คีวามปรารถนาที ่

       เป็นบาป ไมต่กอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็นบาปนี ้ก็ 

       เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๒. เป็นผูไ้มย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มย่กตน ไมข่ม่ผู ้

       อืน่นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๓. เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมถ่กูความโกรธครอบง า แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผู ้

       ไมม่ักโกรธ ไมถ่กูความโกรธครอบง านี้ ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผู ้

       วา่งา่ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

   ๔. เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมผ่กูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหต ุแมข้อ้ที ่

       ภกิษุเป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมผ่กูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตนุี้ 

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๕. เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมร่ะแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหต ุแมข้อ้ที ่

       ภกิษุเป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมร่ะแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตนุี้ 

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๖. เป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมเ่ปลง่วาจาใกลค้วามโกรธ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็น 

       ผูไ้มม่ักโกรธ ไมเ่ปลง่วาจาใกลค้วามโกรธนี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าให ้

       เป็นผูว้า่งา่ย 

   ๗. ถกูโจทแลว้ไมโ่ตเ้ถยีงโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้ไมโ่ตเ้ถยีงโจทกน์ี ้

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๘. ถกูโจทแลว้ไมร่กุรานโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้ไมร่กุรานโจทกน์ี้ 

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

   ๙. ถกูโจทแลว้ไมป่รักปร าโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจทแลว้ไมป่รักปร า 

       โจทกน์ี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

         ๑๐. ถกูโจทแลว้ไมพ่ดูกลบเกลือ่น ไมพ่ดูนอกเรือ่ง ไมแ่สดงความโกรธ 

       ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ แมข้อ้ทีภ่กิษุ 

       ถกูโจทแลว้ไมพ่ดูกลบเกลือ่น ไมพ่ดูนอกเรือ่ง ไมแ่สดงความโกรธ 

       ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏนี ้ก็เป็นธรรมที ่

       ท าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

         ๑๑. ถกูโจทแลว้ยอมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน) แมข้อ้ทีภ่กิษุถกูโจท 

       แลว้ยอมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน)นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

         ๑๒. เป็นผูไ้มล่บหลูค่ณุทา่น ไมต่เีสมอ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มล่บหลู ่

       คณุทา่น ไมต่เีสมอนี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

         ๑๓. เป็นผูไ้มร่ษิยา ไมต่ระหนี ่แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มร่ษิยา ไมต่ระหนีน่ี้ 

       ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

         ๑๔. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่ี 

       มารยานี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

         ๑๕. เป็นผูไ้มก่ระดา้ง ไมด่หูมิน่ผูอ้ ืน่ แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มก่ระดา้ง 

       ไมด่หูมิน่ผูอ้ ืน่นี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

          ๑๖. เป็นผูไ้มถ่อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่ไมถ่อืรัน้ สลดัไดง้า่ย 

       แมข้อ้ทีภ่กิษุเป็นผูไ้มถ่อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่ไมถ่อืรัน้ 

       สลัดไดง้า่ยนี ้ก็เป็นธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

  ธรรมเหลา่นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

การอนมุานตนเอง 

  [๑๘๓] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ในธรรม ๑๖ ประการนัน้ ภกิษุควรอนุมาน 

ตนเอง๑ อยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความ 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึมคีวาม 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็นบาป เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมเ่ป็นผูม้คีวาม 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป ไมต่กอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็นบาป’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูย้กตนขม่ผูอ้ ืน่ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ ืน่ เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็น 

ทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมย่กตน จักไมข่ม่ผูอ้ ืน่’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ักโกรธ ถกูความโกรธครอบง า 

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูม้ักโกรธ ถกูความโกรธ 

ครอบง า เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนี้ 

ควรคดิวา่ ‘เราจักไมเ่ป็นผูม้ักโกรธ ไมถ่กูความโกรธครอบง า’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ควรอนมุานตนเอง หมายถงึภกิษุควรอนุมาน เปรยีบเทยีบ พจิารณาตนดว้ยตนเองเทา่นัน้ (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๑๘๓/๓๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ักโกรธ ผกูโกรธ เพราะความ 

โกรธเป็นเหต ุยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูม้ักโกรธ 

ผกูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหต ุเราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ 

ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมเ่ป็นผูม้ักโกรธ ไมผ่กูโกรธ เพราะความโกรธ 

เป็นเหต’ุ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ักโกรธ ระแวงจัดเพราะความ 

โกรธเป็นเหต ุยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูม้ักโกรธ 

ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหต ุเราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ 

ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมเ่ป็นผูม้ักโกรธ ไมร่ะแวงจัดเพราะความโกรธ 

เป็นเหต’ุ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ักโกรธ เปลง่วาจาใกลค้วามโกรธ 

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูม้ักโกรธ เปลง่วาจาใกล ้

ความโกรธ เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนี้ 

ควรคดิวา่ ‘เราจักไมเ่ป็นผูม้ักโกรธ ไมเ่ปลง่วาจาใกลค้วามโกรธ’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้กูโจทแลว้กลับโตเ้ถยีงโจทก ์

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึถกูโจทแลว้กลับโตเ้ถยีงโจทก ์

เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ 

‘เราถกูโจทแลว้จักไมโ่ตเ้ถยีงโจทก’์ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้กูโจทแลว้กลับรกุรานโจทก ์

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราถกูโจทแลว้กลับรกุรานโจทก ์เราก็ 

คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราถกู 

โจทแลว้จักไมร่กุรานโจทก’์ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้กูโจทแลว้กลับปรักปร าโจทก ์

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึถกูโจทแลว้กลับปรักปร าโจทก ์

เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ 

‘เราถกูโจทแลว้จักไมป่รักปร าโจทก’์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้กูโจทแลว้กลับพดูกลบเกลือ่น 

พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ 

ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราถกูโจทแลว้กลับพดูกลบเกลือ่น 

พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ 

เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ 

‘เราถกูโจทแลว้จักไมพ่ดูกลบเกลือ่น ไมพ่ดูนอกเรือ่ง ไมแ่สดงความโกรธ 

ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้กูโจทแลว้ไมย่อมอธบิายพฤตกิรรม 

(ของตน) ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึถกูโจทแลว้ไมย่อม 

อธบิายพฤตกิรรม(ของตน) เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุ 

เมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราถกูโจทแลว้จักยอมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน)’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูล้บหลูค่ณุทา่น ตเีสมอ ยอ่มไม ่

เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น ตเีสมอ เราก็ 

คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจัก 

ไมเ่ป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น ไมต่เีสมอ’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูร้ษิยา ตระหนี ่ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูร้ษิยา ตระหนี ่เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมร่ษิยา 

ไมต่ระหนี’่ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูโ้ออ้วด มมีารยา ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักเป็นผูไ้มโ่ออ้วด 

ไมม่มีารยา’ 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูก้ระดา้ง ดหูมิน่ผูอ้ ืน่ ยอ่มไมเ่ป็น 

ทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึเป็นผูก้ระดา้ง ดหูมิน่ผูอ้ ืน่ เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักเป็นผูไ้มก่ระดา้ง 

ไมด่หูมิน่ผูอ้ ืน่’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  ภกิษุควรอนุมานตนเองอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูถ้อืความเห็นของตนเป็นใหญ่ 

ถอืรัน้ สลดัไดย้าก ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ถา้เราจะพงึถอืความ 

เห็นของตนเป็นใหญ ่ถอืรัน้ สลัดไดย้าก เราก็คงไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของ 

คนเหลา่อืน่’ ภกิษุเมือ่รูอ้ยา่งนีค้วรคดิวา่ ‘เราจักไมถ่อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่

ไมถ่อืรัน้ จักเป็นผูส้ลดัไดง้า่ย’ 

การพจิารณาตนเอง 

  [๑๘๔] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ในธรรม ๑๖ ประการนัน้ ภกิษุควรพจิารณา 

ตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความ 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาปจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้คีวาม 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็นบาปจรงิ’ ภกิษุนัน้ 

ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ 

‘เรามใิชผู่ม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป มใิชผู่ต้กอยูใ่นอ านาจแหง่ความปรารถนาทีเ่ป็น 

บาป’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยู ่

ดว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ ืน่ 

จรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ ืน่จรงิ’ ภกิษุนัน้ควร 

พยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูไ้มย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่เลย’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ ถกูความ 

โกรธครอบง าจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ ถกูความโกรธ 

ครอบง าจรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้ 

พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมถ่กูความโกรธครอบง า’ ภกิษุนัน้ 

ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละ 

ปราโมทยโ์ดยแท ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ 

ผกูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตจุรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็น 

ผูม้ักโกรธ ผกูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตจุรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละ 

บาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มม่ักโกรธ 

ไมผ่กูโกรธเพราะความโกรธเป็นเหต’ุ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรม 

ทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ 

ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตจุรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนี้วา่ ‘เราเป็นผู ้

มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตจุรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละ 

บาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มม่ักโกรธ 

ไมร่ะแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหต’ุ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรม 

ทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ 

เปลง่วาจาใกลค้วามโกรธจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูม้ักโกรธ 

เปลง่วาจาใกลค้วามโกรธจรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นี้ 

เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มม่ักโกรธ ไมเ่ปลง่วาจาใกลค้วามโกรธ’ 

ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ย 

ปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ 

กลับโตเ้ถยีงโจทกจ์รงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับโตเ้ถยีง 

โจทกจ์รงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้ 

พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ไมโ่ตเ้ถยีงโจทก’์ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่ 

เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับ 

รกุรานโจทกจ์รงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับรกุราน 

โจทกจ์รงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้ 

พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ไมร่กุรานโจทก’์ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่ 

เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับ 

ปรักปร าโจทกจ์รงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับปรักปร า 

โจทกจ์รงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้ 

พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ไมป่รักปร าโจทก’์ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่ง 

ตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทย ์

โดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับพดู 

กลบเกลือ่น พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟัง 

ใหป้รากฏจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้กลับพดูกลบเกลือ่น 

พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏจรงิ’ 

ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่ง 

นีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ไมพ่ดูกลบเกลือ่น ไมพ่ดูนอกเรือ่ง ไมแ่สดงความโกรธ 

ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งใน 

กศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ ไมย่อม 

อธบิายพฤตกิรรม(ของตน)จรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ 

ไมย่อมอธบิายพฤตกิรรม(ของตน)จรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรม 

เหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราถกูโจทแลว้ยอมอธบิายพฤตกิรรม 

(ของตน)’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื 

พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น 

ตเีสมอจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น ตเีสมอจรงิ’ 

ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่ง 

นีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มล่บหลูค่ณุทา่น ไมต่เีสมอ’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งใน 

กศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๕. อนุมานสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูร้ษิยา ตระหนี่ 

จรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูร้ษิยา ตระหนีจ่รงิ’ ภกิษุนัน้ควร 

พยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็น 

ผูไ้มร่ษิยา ไมต่ระหนี’่ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนั 

กลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา 

จรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยาจรงิ’ ภกิษุนัน้ควร 

พยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เรา 

เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูก้ระดา้ง ดหูมิน่ 

ผูอ้ืน่จรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูก้ระดา้ง ดหูมิน่ผูอ้ ืน่จรงิ’ 

ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่ง 

นีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มก่ระดา้ง ไมด่หูมิน่ผูอ้ ืน่’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรม 

ทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  อกีประการหนึง่ ภกิษุควรพจิารณาตนเองอยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูถ้อืความเห็น 

ของตนเป็นใหญ ่ถอืรัน้ สลัดไดย้ากจรงิหรอื’ ถา้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็น 

ผูถ้อืความเห็นของตนเป็นใหญ ่ถอืรัน้ สลัดไดย้ากจรงิ’ ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ 

ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้เสยี แตถ่า้พจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ ‘เราเป็นผูไ้มถ่อื 

ความเห็นของตนเป็นใหญ ่ไมถ่อืรัน้ สลัดไดง้า่ย’ ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งใน 

กศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท ้

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่ยอ่มเห็นชดับาปอกศุลธรรมเหลา่นีแ้มทั้ง้หมดซึง่ยังละ 

ไมไ่ดใ้นตน ภกิษุนัน้ควรพยายามเพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นีทั้ง้หมดน่ันแล แตถ่า้ 

พจิารณาอยู ่ยอ่มเห็นชดับาปอกศุลธรรมเหลา่นีทั้ง้หมดซึง่ละไดแ้ลว้ในตน ภกิษุ 

นัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่งในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีต ิ

และปราโมทยโ์ดยแท ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย สตรหีรอืบรุษุแรกรุน่ชอบแตง่ตัว สอ่งดใูบหนา้ของตน 

ในกระจกเงา หรอืในภาชนะน ้าใสสะอาดบรสิทุธิ ์ถา้พบไฝหรอืฝ้าทีใ่บหนา้นัน้ยอ่ม 

พยายามทีจ่ะก าจัดไฝหรอืฝ้านัน้น่ันแล หากไมพ่บก็จะพอใจวา่ ‘เป็นโชคของเรา 

จรงิ ๆ ใบหนา้ของเราหมดจด’ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้พจิารณาอยู ่

ยอ่มเห็นชดับาปอกศุลธรรมเหลา่นีแ้มทั้ง้หมดทีย่ังละไมไ่ด ้ภกิษุนัน้ควรพยายาม 

เพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นีแ้มทั้ง้หมดน่ันแล ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่ยอ่มเห็นชดั 

บาปอกศุลธรรมเหลา่นีแ้มทั้ง้หมดทีล่ะไดแ้ลว้ในตน ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด่ว้ยปีตแิละปราโมทยโ์ดยแท”้ 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

ภาษิตของทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ดังนีแ้ล 

อนมุานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เจโตขลีสตูร๑ 

วา่ดว้ยกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู

  [๑๘๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีก่เิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ 

ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ยังละไมไ่ด ้กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ 

ยังตัดไมข่าด เธอจักถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๐๕-๒๐๖/๓๔๗-๓๕๐, องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๗๑-๗๒/๕๕๕-๕๕๘, องฺ.ทสก. 

   (แปล) ๒๔/๑๔/๒๒-๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

  กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ ทีภ่กิษุน ัน้ยงัละไมไ่ด ้อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในศาสดา๑ จติของ 

         ภกิษุผูเ้คลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในศาสดานัน้ 

       ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท า 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู

       ประการที ่๑ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ 

       ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังละไมไ่ด ้

   ๒. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในธรรม ฯลฯ 

       นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๒ ทีภ่กิษุผูม้จีติไม ่

       นอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังละไมไ่ด ้

   ๓. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสงฆ ์ฯลฯ นี้ 

       เป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๓ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้ม 

       ไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังละไมไ่ด ้

   ๔. เคลอืบแคลง สงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสกิขา(ขอ้ทีจ่ะ 

       ตอ้งศกึษา) ฯลฯ นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๔ 

       ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังละไมไ่ด ้

   ๕. เป็นผูโ้กรธ ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะ(ความคดิประทษุรา้ย)กระทบ 

       มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จติของภกิษุผูโ้กรธ 

       ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะกระทบ มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจาร ี

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมเ่ลือ่มใสในศาสดา ในทีน่ีห้มายถงึไมเ่ชือ่วา่พระสรรีะของพระพทุธเจา้ประดับดว้ยมหาปุรสิลักษณะ ๓๒ 

   ประการ ไมเ่ชือ่พระสัพพัญญตุญาณของพระพทุธเจา้ทีส่ามารถรูอ้ดตี อนาคต และปัจจุบัน (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๒๐๕/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

       ทัง้หลายนัน้ ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติ 

       ดจุตะปปูระการที ่๕ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร 

       เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังละ 

       ไมไ่ด ้

  เหลา่นี ้เป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ ทีภ่กิษุนัน้ยังละไมไ่ด ้

  [๑๘๖] กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุน ัน้ยงัตดัไมข่าด อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไม่ 

       ปราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจาก 

       ความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในกาม จติของ 

       ภกิษุผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไม ่

       ปราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจาก 

       ความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในกามนัน้ ยอ่ม 

       ไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่ 

       เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๑ ที ่

       ภกิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังตัดไมข่าด 

   ๒. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัดในกาย ฯลฯ นี้เป็นกเิลส 

       เครือ่งผกูใจประการที ่๒ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร 

       เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังตัด 

       ไมข่าด 

   ๓. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัดในรปู ฯลฯ นีเ้ป็นกเิลสเครือ่ง 

       ผกูใจประการที ่๓ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ 

       ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนื่อง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังตัด 

       ไมข่าด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

   ๔. ฉันอาหารตามความตอ้งการจนอิม่เกนิไป ประกอบความสขุใน 

       การนอน ความสขุในการนอนเอกเขนก ความสขุในการหลับอยู ่

       ฯลฯ นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๔ ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน่อ้ม 

       ไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังตัดไมข่าด 

   ๕. ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่ 

       วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็นเทพหรอื 

       เทพตนใดตนหนึง่’ จติของภกิษุผูป้ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความ 

       ปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอื 

       พรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็นเทพหรอืเทพตนใดตนหนึง่’ ยอ่มไมน่อ้ม 

       ไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่ 

       บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๕ ทีภ่กิษุผูม้จีติ 

       ไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ยังตัดไมข่าด 

  เหลา่นี ้เป็นกเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุนัน้ยังตัดไมข่าด 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีก่เิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการนี ้

ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ยังละไมไ่ด ้กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการนี ้ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ 

ยังตัดไมข่าด เธอจักถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  [๑๘๗] ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีก่เิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ 

ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ละไดแ้ลว้ กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ 

ตัดขาดแลว้ เธอจักถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ ทีภ่กิษุน ัน้ละไดแ้ลว้ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมเ่คลอืบแคลงสงสยั นอ้มใจเชือ่ เลือ่มใสในศาสดา จติของ 

       ภกิษุผูไ้มเ่คลอืบแคลงสงสยั นอ้มใจเชือ่ เลือ่มใสในศาสดานัน้ 

       ยอ่มนอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท า 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

       ประการที ่๑ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบ 

       เนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ละไดแ้ลว้ 

   ๒. ไมเ่คลอืบแคลงสงสยั นอ้มใจเชือ่ เลือ่มใสในธรรม ฯลฯ นีเ้ป็น 

       กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๒ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ 

       ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่ 

       บ าเพ็ญเพยีร ละไดแ้ลว้ 

   ๓. ไมเ่คลอืบแคลงสงสยั นอ้มใจเชือ่ เลือ่มใสในสงฆ ์ฯลฯ นีเ้ป็น 

       กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๓ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ 

       ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่ 

       บ าเพ็ญเพยีร ละไดแ้ลว้ 

   ๔. ไมเ่คลอืบแคลงสงสยั นอ้มใจเชือ่ เลือ่มใสในสกิขา ฯลฯ นีเ้ป็น 

       กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๔ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ 

       ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่ 

       บ าเพ็ญเพยีร ละไดแ้ลว้ 

   ๕. เป็นผูไ้มโ่กรธ พอใจ มจีติไมถ่กูโทสะกระทบ มจีติไมแ่ข็งกระดา้ง 

       ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จติของภกิษุผูไ้มโ่กรธ พอใจ มจีติ 

       ไมถ่กูโทสะกระทบ มจีติไมแ่ข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจาร ี

       ทัง้หลายนัน้ ยอ่มนอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติ 

       ดจุตะปปูระการที ่๕ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ 

       ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ละไดแ้ลว้ 

  เหลา่นี ้เป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ ทีภ่กิษุนัน้ละไดแ้ลว้ 

  [๑๘๘] กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุน ัน้ตดัขาดแลว้ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ราศจากความก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจาก 

       ความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น 

       ปราศจากความทะยานอยากในกาม จติของภกิษุผูป้ราศจากความ 

       ก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

       กระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยาน 

       อยากในกาม ยอ่มนอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจ 

       ประการที ่๑ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบ 

       เนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ตัดขาดแลว้ 

   ๒. เป็นผูป้ราศจากความก าหนัดในกาย ฯลฯ นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจ 

       ประการที ่๒ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบ 

       เนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ตัดขาดแลว้ 

   ๓. เป็นผูป้ราศจากความก าหนัดในรปู ฯลฯ นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจ 

       ประการที ่๓ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบ 

       เนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ตัดขาดแลว้ 

   ๔. ฉันอาหารตามตอ้งการจนอิม่แลว้ ไมป่ระกอบความสขุในการนอน 

       ความสขุในการนอนเอกเขนก ความสขุในการหลับอยู ่ฯลฯ นีเ้ป็น 

       กเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๔ ทีภ่กิษุผูม้จีตินอ้มไปเพือ่ความเพยีร 

       เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ตัดขาดแลว้ 

   ๕. ไมป่ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ด 

       หมูห่นึง่วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็น 

       เทพหรอืเทพตนใดตนหนึง่’ จติของภกิษุผูไ้มป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

       ดว้ยความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่วา่ ‘ดว้ยศลี วตัร 

       ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็นเทพหรอืเทพตนใดตนหนึง่’ 

       ยอ่มนอ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระท า 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๕ 

       ทีภ่กิษุผูน้อ้มจติไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระท าตอ่เนือ่ง เพือ่บ าเพ็ญเพยีร ตัดขาดแลว้ 

  เหลา่นี ้เป็นกเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ ทีภ่กิษุนัน้ตัดขาดแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๖. เจโตขลีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีก่เิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการนี ้ทีภ่กิษุ 

รปูใดรปูหนึง่ละไดแ้ลว้ กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการนี ้ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ตัด 

ขาดแลว้ เธอจักถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

อปุมาดว้ยแมไ่กฟ่กัไข ่

  [๑๘๙] ภกิษุนัน้ เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร๑ 

เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ย 

จติตสมาธปิธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร ม ี

ความเพยีรยิง่เป็นที ่๕ ภกิษุผูม้อีงค ์๑๕๒ รวมทัง้ความเพยีรอันยิง่อยา่งนีนั้น้ 

ยอ่มเป็นผูค้วรแกค่วามเบือ่หน่ายยิง่๓ ควรแกก่ารตรัสรู ้และควรแกก่ารบรรลธุรรม 

อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

  ไข ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ทีแ่มไ่กน่อนกกไวอ้ยา่งด ีใหค้วาม 

อบอุน่อยา่งสม า่เสมอ ฟักแลว้อยา่งด ีแมว้า่แมไ่กนั่น้จะไมเ่กดิความปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘ถา้อยา่งไร ขอลกูไกเ่หลา่นีพ้งึใชป้ลายเล็บหรอืจะงอยปาก เจาะท าลายเปลอืกไข ่

ออกมาโดยสวสัดภิาพ’ ก็ตาม ถงึอยา่งนัน้ลกูไกเ่หลา่นัน้ ก็ตอ้งเจาะท าลายเปลอืกไข ่

ดว้ยปลายเล็บหรอืจะงอยปากออกมาโดยสวสัดภิาพได ้แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้อีงค ์๑๕ รวมทัง้ความเพยีรอันยิง่อยา่งนี ้ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ยอ่มเป็นผูค้วรแกค่วามเบือ่หน่ายยิง่ ควรแกก่ารตรัสรู ้และควรแกก่าร 

บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

เจโตขลีสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ ปธานสังขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น (ปธาน) วริยิสมาธ ิ

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

   ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

๒ ภกิษุผูม้อีงค ์๑๕ คอื มกีารละกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ มกีารตัดกเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ 

   มอีทิธบิาท ๔ ประการ และมคีวามเพยีรอันยิง่ ๑ รวมเป็น ๑๕ ประการ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

๓ ความเบือ่หนา่ยยิง่ หมายถงึการท าลายกเิลสดว้ยญาณ (ม.ม.ูอ. ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๗. วนปัตถสตูร 

 

๗. วนปตัถสตูร 

วา่ดว้ยการอยูป่่า 

  [๑๙๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายวา่ดว้ย 

การอยูป่่าแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๑๙๑] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึแหง่ใดแหง่ 

หนึง่ เมือ่เธอเขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้ 

มั่นก็ไมต่ัง้มั่น อาสวะ๑ ทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และภกิษุนัน้ก็ไมบ่รรลธุรรมอนัเป็น 

แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีต่นยังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื 

จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๒ ทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย 

ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้

เมือ่เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มัน่ก็ไม่ 

ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และเราก็ไมไ่ดบ้รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษม 

จากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่งัไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ 

ไดโ้ดยยาก’ ภกิษุนัน้ควรหลกีไปจากป่าทบึนัน้ ไมค่วรอยูใ่นเวลากลางคนื หรอืใน 

เวลากลางวนั 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๑๗ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๒๓ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๒๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๗. วนปัตถสตูร 

  [๑๙๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี้เขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึแหง่ใดแหง่หนึง่ 

เมือ่เธอเขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ 

ไมต่ัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และภกิษุนัน้ก็ไมไ่ดบ้รรลธุรรมอันเป็น 

แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย 

ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่า 

ทบึนี ้เมือ่เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้ 

มั่นก็ไมต่ัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และเราก็ไมไ่ดบ้รรลธุรรมอันเป็นแดน 

เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย 

ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก แตเ่ราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่จวีร 

ฯลฯ เพราะเหตแุหง่บณิฑบาต ฯลฯ เพราะเหตแุหง่เสนาสนะ เราไมไ่ดอ้อกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เมือ่เรา 

เขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ไมต่ัง้มั่น 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และเราก็ไมไ่ดบ้รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

อันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล’ุ ภกิษุนัน้รูแ้ลว้ควรหลกีไปจากป่าทบึนัน้ ไมค่วรอยู ่

เหตผุลของการอยูป่่า 

  [๑๙๓] อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึแหง่ใดแหง่หนึง่ เมือ่ 

เธอเขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และภกิษุนัน้ก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก 

ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้เมือ่เราเขา้มาอยูอ่าศัย 

ป่าทบึนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๗. วนปัตถสตูร 

ก็ส ิน้ไป และเราก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

สว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิาร ทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก แตเ่ราไมไ่ดอ้อก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่จวีร ฯลฯ เพราะเหตแุหง่บณิฑบาต ฯลฯ 

เพราะเหตแุหง่เสนาสนะ เราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เมือ่เราเขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้สตทิีย่ัง 

ไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่งัไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และเราก็ 

บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล’ุ ภกิษุนัน้รูแ้ลว้ 

ควรอยูใ่นป่าทบึนัน้ ไมค่วรหลกีไป 

  [๑๙๔] อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึแหง่ใดแหง่หนึง่ เมือ่เธอ 

เขา้ไปอยูอ่าศัยป่าทบึนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มัน่ 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และภกิษุนัน้ก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิ 

ขึน้ไดโ้ดยไมย่าก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนี้วา่ ‘เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้เมือ่ 

เราเขา้มาอยูอ่าศัยป่าทบึนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มัน่ 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และเราก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอด 

เยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก’ 

ภกิษุนัน้ควรอยูใ่นป่าทบึนัน้จนตลอดชวีติ ไมค่วรหลกีไป 

เหตผุลการอยูอ่าศยับา้นเป็นตน้ 

  [๑๙๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี้เขา้ไปอยูอ่าศัยบา้นแหง่ใดแหง่หนึง่ 

ฯลฯ เขา้ไปอยูอ่าศัยนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่ ฯลฯ เขา้ไปอยูอ่าศัยนครแหง่ใดแหง่หนึง่ 

ฯลฯ เขา้ไปอยูอ่าศัยชนบทแหง่ใดแหง่หนึง่ ฯลฯ เขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

เมือ่เธอเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ 

ไมต่ัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และภกิษุนัน้ก็ไมบ่รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษม 

จากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่งัไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๗. วนปัตถสตูร 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ 

ไดโ้ดยยาก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนี้วา่ ‘เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้เมือ่เรา 

เขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ไมต่ัง้มั่น 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และเราก็ไมบ่รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก’ 

ภกิษุนัน้ไมต่อ้งบอกลา ควรหลกีไปในเวลากลางคนื หรอืในเวลากลางวัน ไมค่วร 

ตดิตามบคุคลนัน้เลย 

  [๑๙๖] อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลใดบคุคลหนึง่ เมือ่เธอ 

เขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ไมต่ัง้มั่น 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และภกิษุนัน้ก็ไมบ่รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 

โยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ 

ไดโ้ดยไมย่าก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้เมือ่เรา 

เขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ไมต่ัง้มั่น 

อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไมส่ ิน้ไป และเราก็ไมบ่รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก 

แตเ่ราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่จวีร ฯลฯ เพราะเหตแุหง่ 

บณิฑบาต ฯลฯ เพราะเหตแุหง่เสนาสนะ เราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

เพราะเหตแุหง่คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เมือ่เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้

สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ไมป่รากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ไมต่ัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็ไม ่

สิน้ไปและเราก็ไมบ่รรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล’ุ 

ภกิษุนัน้ถงึรูแ้ลว้ก็ควรบอกลากอ่นแลว้จงึไป ไมค่วรตดิตามบคุคลนัน้เลย 

  [๑๙๗] อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลใดบคุคลหนึง่ เมือ่ 

เธอเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๗. วนปัตถสตูร 

ทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และภกิษุนัน้ก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

ทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก ภกิษุ 

นัน้ควรพจิารณาอยา่งนี้วา่ ‘เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้เมือ่เราเขา้ไปอยูอ่าศัย 

บคุคลนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไป 

ก็ส ิน้ไป และเราก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

สว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก แตเ่ราไมไ่ดอ้อกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่จวีร ฯลฯ เพราะเหตแุหง่บณิฑบาต ฯลฯ 

เพราะเหตแุหง่เสนาสนะ เราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพราะเหตแุหง่ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เมือ่เป็นเชน่นัน้ เมือ่เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้สตทิีย่ัง 

ไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่งัไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และเราก็ 

บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล’ุ ภกิษุนัน้ถงึแม ้

จะรูแ้ลว้ก็ควรตดิตามบคุคลนัน้ ยังไมค่วรหลกีไป 

  [๑๙๘] อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลใดบคุคลหนึง่ เมือ่เธอ 

เขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนัน้ สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มัน่ อาสวะ 

ทีย่ังไมส่ ิน้ไปก็สิน้ไป และภกิษุนัน้ยอ่มบรรลธุรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุสว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก 

ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่งนีว้า่ ‘เราเขา้ไปอยูอ่าศัยบคุคลนี ้เมือ่เราเขา้ไปอยูอ่าศัย 

บคุคลนี ้สตทิีย่ังไมป่รากฏก็ปรากฏ จติทีย่ังไมต่ัง้มั่นก็ตัง้มั่น อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไป 

ก็ส ิน้ไปและเราก็บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

สว่นปัจจัยเครือ่งด ารงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิารทีบ่รรพชติจ าตอ้งน ามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก’ ภกิษุนัน้ควรตดิตาม 

บคุคลนัน้ไปจนตลอดชวีติ ไมค่วรหลกีไปแมจ้ะถกูขบัไลก็่ตาม” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

วนปตัถสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเทศนาอนัไพเราะ 

  [๑๙๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุกบลิพัสดุ ์กลับจากบณิฑบาตภายหลังเสวย 

พระกระยาหารเสร็จแลว้ เสด็จเขา้ไปยังป่ามหาวนัเพือ่ทรงพักผอ่นกลางวนั แลว้จงึ 

ประทับพักผอ่นกลางวนั ณ โคนตน้มะตมูหนุ่ม ฝ่ายทัณฑปาณศิากยะก าลังเดนิ 

เทีย่วชมทวิทัศน ์ไดเ้สด็จเขา้ไปยังป่ามหาวนัแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค จนถงึ 

ตน้มะตมูหนุ่ม แลว้สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ 

ยนืขึน้ยันไมเ้ทา้ลง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “พระสมณะ 

มปีกตกิลา่วอยา่งไร บอกอยา่งไร” 

ตอบปญัหาทณัฑปาณิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุบคุคลมปีกตกิลา่วอยา่งใดจงึไมโ่ตเ้ถยีง 

กับใคร ๆ ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ- 

พราหมณ์ เทวดาและมนุษยแ์ลว้ด ารงอยูใ่นโลก อนึง่ สญัญาทัง้หลายยอ่มไม ่

ครอบง าพราหมณ์ผูอ้ยูป่ราศจากกามทัง้หลาย ผูไ้มม่คีวามสงสยั ผูต้ัดความ 

คะนองได ้ผูป้ราศจากความทะยานอยากในภพนอ้ยภพใหญไ่ดโ้ดยประการใด เรา 

มปีกตกิลา่วอยา่งนัน้ บอกอยา่งนัน้ โดยประการนัน้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ ทัณฑปาณศิากยะสัน่ศรีษะ แลบลิน้ 

ท าหนา้ผากยน่เป็น ๓ รอย ถอืไมเ้ทา้ยันขึน้แลว้จากไป 

  [๒๐๐] ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้เขา้ไปยัง 

นโิครธาราม แลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ จงึรับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เชา้นี ้เราครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุกบลิพัสดุ ์กลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ จงึ 

เขา้ไปยังป่ามหาวนัเพือ่พักผอ่นกลางวนั แลว้น่ังพักผอ่นกลางวนั ณ โคนตน้ 

มะตมูหนุ่ม แมทั้ณฑปาณศิากยะก็เดนิเทีย่วชมทวิทัศนเ์ขา้ไปยังป่ามหาวัน ครัน้ 

แลว้จงึเขา้ไปหาเราจนถงึตน้มะตมูหนุ่ม ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ไดย้นืขึน้ยันไมเ้ทา้ลง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ไดถ้ามเราวา่ 

‘พระสมณะ มปีกตกิลา่วอยา่งไร บอกอยา่งไร’ เมือ่ทัณฑปาณศิากยะกลา่วอยา่ง 

นัน้แลว้ เราไดต้อบวา่ ‘ผูม้อีาย ุบคุคลมปีกตกิลา่วอยา่งใดจงึจะไมโ่ตเ้ถยีงกับใคร ๆ 

ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยแ์ลว้ด ารงอยูใ่นโลก อนึง่ สญัญาทัง้หลายยอ่มไมค่รอบง า 

พราหมณ์ผูอ้ยูป่ราศจากกามทัง้หลาย ผูไ้มม่คีวามสงสยั ผูต้ัดความคะนองได ้

ผูป้ราศจากความทะยานอยากในภพนอ้ยภพใหญไ่ดโ้ดยประการใด เรามปีกตกิลา่ว 

อยา่งนัน้ บอกอยา่งนัน้ โดยประการนัน้’ เมือ่เรากลา่วอยา่งนัน้แลว้ ทัณฑปาณ-ิ 

ศากยะสัน่ศรีษะ แลบลิน้ ท าหนา้ผากยน่เป็น ๓ รอย ถอืไมเ้ทา้ยันขึน้แลว้ 

จากไป” 

ทรงแสดงอทุเทส 

  [๒๐๑] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ ภกิษุรูปหนึง่ไดท้ลูถามพระผู ้

มพีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคมปีกตติรัสอยา่งไรจงึจะไม่ 

โตเ้ถยีงกับใคร ๆ ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้ม 

ทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยแ์ลว้ด ารงอยูใ่นโลก อนึง่ สญัญาทัง้หลายจะ 

ไมค่รอบง าพราหมณ์นัน้ผูอ้ยูป่ราศจากกามทัง้หลาย ผูไ้มม่คีวามสงสยั ผูต้ัดความ 

คะนองได ้ผูป้ราศจากความทะยานอยากในภพนอ้ยภพใหญไ่ดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญา๑ ยอ่ม 

ครอบง าบรุษุ เพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคลจะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื 

 
เชงิอรรถ : 

๑ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปญัจสญัญา แปลจากค าว่า ปปญฺจสญฺญาสงฺขา แยกอธบิายศัพทไ์ดดั้งนี ้ค าวา่ 

   ปปญฺจสญฺญา หมายถงึสัญญาอันประกอบดว้ยกเิลสเป็นเหตเุนิน่ชา้ คอื ตัณหา มานะ และทฏิฐ ิค าวา่ 

   สงฺขา หมายถงึแง่ต่าง ๆ ดังนัน้ ปปญฺจสญญฺญาสงฺขา จงึแปลวา่ แง่ตา่ง ๆ แหง่สัญญาอันประกอบดว้ย 

   กเิลสเป็นเหตเุนิน่ชา้ (ม.ม.ูอ. ๑/๒๐๑/๔๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

ไมม่ใีนเพราะเหตนัุน้ ขอ้นี้เป็นทีส่ดุแหง่ราคานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ปฏฆิานุสยั เป็น 

ทีส่ดุแหง่ทฏิฐานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่วจิกิจิฉานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่มานานุสยั เป็น 

ทีส่ดุแหง่ภวราคานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่อวชิชานุสยั และเป็นทีส่ดุแหง่การถอืทอ่นไม ้

การถอืศัสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท การสอ่เสยีดยยุง และการ 

กลา่วเท็จ บาปอกศุลธรรมเหลา่นี ้ยอ่มดับไปโดยไมเ่หลอืเพราะเหตนัุน้” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคผูส้คุตเจา้ไดต้รัสดังนีแ้ลว้ ก็เสด็จลกุขึน้จากพุทธอาสนเ์ขา้ 

ไปยังทีป่ระทับ 

  [๒๐๒] ครัง้นัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้ไดม้ ี

ความสงสยัวา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสนีแ้กพ่วกเราโดย 

ยอ่วา่ ‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ที ่

บคุคลจะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุ 

แหง่ราคานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ปฏฆิานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ทฏิฐานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ 

วจิกิจิฉานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่มานานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ภวราคานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่ 

อวชิชานุสยั และเป็นทีส่ดุแหง่การถอืทอ่นไม ้การถอืศัสตรา การทะเลาะ การ 

แกง่แยง่ การววิาท การสอ่เสยีดยยุง และการกลา่วเท็จ บาปอกศุลธรรมเหลา่นี ้

ยอ่มดับไปโดยไมเ่หลอืเพราะเหตนัุน้’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร เสด็จลกุ 

จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังทีป่ระทับ ใครเลา่หนอ จะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทส 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได”้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความคดิขึน้วา่ “ทา่นมหากัจจานะนี ้พระศาสดา 

ทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่นมหากัจจานะ 

ก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รง 

ชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาท่านมหากัจจานะ 

จนถงึทีอ่ยู ่แลว้ควรสอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นมหากัจจานะ” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะจนถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหากัจจานะวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

  “ทา่นกัจจานะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสนีแ้กพ่วกเราโดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคล 

จะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ 

ราคานุสยั ฯลฯ บาปอกศุลธรรมเหลา่นี ้ยอ่มดับไปโดยไมเ่หลอืในเพราะเหตนัุน้’ 

แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุจากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงจากไปไมน่าน พวกกระผมไดเ้กดิความสงสยัวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงอทุเทสนีแ้กพ่วกเราโดยยอ่วา่ ‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญา 

ยอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคลจะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื 

ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ราคานุสยั ฯลฯ บาปอกศุลธรรมเหลา่นี ้

ยอ่มดับไปโดยไมเ่หลอืในเพราะเหตนัุน้’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรง 

ลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ ใครเลา่หนอ จะพงึชีแ้จงเนือ้ความแหง่ 

อทุเทส ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได’้ 

  ทา่นกัจจานะ พวกกระผมคดิวา่ ‘ทา่นมหากัจจานะนี้เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรง 

ยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่นมหากัจจานะก็ 

สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รง 

ชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาท่านมหากัจจานะ 

จนถงึทีอ่ยู ่แลว้ควรสอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นมหากัจจานะ’ ขอทา่นมหากัจจานะ 

จงชีแ้จงเถดิ” 

  [๒๐๓] ทา่นพระมหากัจจานะจงึตอบวา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย อปุมาเหมอืน 

บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่ผา่นโคนและล าตน้ของตน้ไม ้

ใหญซ่ึง่มแีกน่ไป เขาจะพงึเขา้ใจวา่แกน่ไมต้อ้งแสวงหาทีก่ ิง่และใบไม ้แมฉั้นใด 

ขอ้อปุไมยนีก็้ฉันนัน้ เมือ่พระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหนา้ทา่นทัง้หลาย ท่าน 

ทัง้หลายก็ผา่นพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ไป และจะพงึเขา้ใจเนือ้ความนัน้วา่ตอ้ง 

สอบถามกับเรา แทจ้รงิ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเห็นสิง่ที ่

ควรเห็น เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ มธีรรม เป็นพรหม เป็นผูเ้ผยแผ ่ประกาศ 

ขยายเนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม เป็นเจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลา 

นีก็้เป็นเวลาอันสมควรทีพ่วกทา่นจะทลูถามเนือ้ความนีก้ับพระผูม้พีระภาคพระองค ์

นัน้แลว้ พระองคท์รงตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายควรทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่วตอบวา่ “ทา่นกัจจานะ เป็นความจรงิทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเห็นสิง่ทีค่วรเห็น เป็นผูม้พีระจักษุ มพีระญาณ มธีรรม 

เป็นพรหม เป็นผูเ้ผยแผ ่ประกาศ ขยายเนือ้ความ เป็นผูใ้หอ้มตธรรม เป็น 

เจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานีก็้เป็นเวลาอันสมควรทีพ่วกกระผมจะทลู 

ถามเนือ้ความนีก้ับพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงตอบอยา่งใด พวกกระผมจะทรง 

จ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้ อนึง่ ทา่นมหากัจจานะเป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงยกยอ่ง 

ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่นมหากัจจานะก็สามารถจะ 

ชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดย 

พสิดารใหพ้สิดารได ้ขอทา่นมหากัจจานะไมต่อ้งหนักใจชีแ้จงเถดิ” 

พระมหากจัจานะอธบิายอทุเทส 

  ทา่นพระมหากัจจานะกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ทา่น 

ทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีกระผมจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระ 

มหากัจจานะจงึไดก้ลา่ววา่ 

  [๒๐๔] “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสไวโ้ดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคล 

จะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ 

ราคานุสยั ฯลฯ บาปอกศุลธรรมเหลา่นีย้อ่มดับไปโดยไมเ่หลอืในเพราะเหตนัุน้’ 

แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ 

กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รง 

ชีแ้จงไวโ้ดยพสิดารใหพ้สิดารไดอ้ยา่งนี ้

  จักขวุญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยจักขแุละรปูารมณ์ ความประจวบกันแหง่ 

ธรรมทัง้ ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ บคุคลเสวยอารมณ์ใด 

ยอ่มหมายรูอ้ารมณ์นัน้ บคุคลหมายรูอ้ารมณ์ใดยอ่มตรกึอารมณ์นัน้ บคุคลตรกึ 

อารมณ์ใดยอ่มคดิปรงุแตง่อารมณ์นัน้ บคุคลคดิปรงุแตง่อารมณ์ใด เพราะความคดิ 

ปรงุแตง่อารมณ์นัน้เป็นเหต ุแงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสัญญายอ่มครอบง าบรุษุ ในรปู 

ทัง้หลายทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

  โสตวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยโสตะและสทัทารมณ์ ฯลฯ 

  ฆานวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ์ ฯลฯ 

  ชวิหาวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยชวิหาและรสารมณ์ ฯลฯ 

  กายวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ ฯลฯ 

  มโนวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ ความประจวบกันแหง่ 

ธรรมทัง้ ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ บคุคลเสวยอารมณ์ 

ใดยอ่มหมายรูอ้ารมณ์นัน้ บคุคลหมายรูอ้ารมณ์ใดยอ่มตรกึอารมณ์นัน้ บคุคล 

ตรกึอารมณ์ใดยอ่มคดิปรงุแตง่อารมณ์นัน้ บคุคลคดิปรงุแตง่อารมณ์ใด เพราะความ 

คดิปรงุแตง่อารมณ์นัน้เป็นเหต ุแงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุใน 

ธรรมารมณ์ทัง้หลายทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางใจ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

  เมือ่มจัีกข ุมรีปูารมณ์ และมจัีกขวุญิญาณ เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตผิัสสะ 

เมือ่มกีารบัญญัตผิัสสะ เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตเิวทนา เมือ่มกีารบัญญัตเิวทนา 

เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตสิญัญา เมือ่มกีารบัญญัตสิญัญา เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตวิติก 

เมือ่มกีารบัญญัตวิติก เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตกิารครอบง าโดยแงต่า่ง ๆ แหง่ 

ปปัญจสญัญา 

  เมือ่มโีสตะ มสีทัทารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่มฆีานะ มคีันธารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่มชีวิหา มรีสารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่มกีาย มโีผฏฐัพพารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่มมีโน มธีรรมารมณ์ และมมีโนวญิญาณ เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตผิัสสะ 

เมือ่มกีารบัญญัตผิัสสะ เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตเิวทนา เมือ่มกีารบัญญัตเิวทนา 

เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตสิญัญา เมือ่มกีารบัญญัตสิญัญา เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตวิติก 

เมือ่มกีารบัญญัตวิติก เป็นไปไดท้ีเ่ขาจักบัญญัตกิารครอบง าโดยแงต่า่ง ๆ แหง่ 

ปปัญจสญัญา 

  เมือ่ไมม่จัีกข ุไมม่รีปูารมณ์ ไมม่จัีกขวุญิญาณ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจัก 

บัญญัตผิัสสะ เมือ่ไมม่กีารบัญญัตผิัสสะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตเิวทนา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

เมือ่ไมม่กีารบัญญัตเิวทนา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตสิญัญา เมือ่ไมม่กีาร 

บัญญัตสิญัญา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตวิติก เมือ่ไมม่กีารบัญญัตวิติก 

เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตกิารครอบง าโดยแงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญา 

  เมือ่ไมม่โีสตะ ไมม่สีทัทารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่ไมม่ฆีานะ ไมม่คีันธารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่ไมม่ชีวิหา ไมม่รีสารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่ไมม่กีาย ไมม่โีผฏฐัพพารมณ์ ฯลฯ 

  เมือ่ไมม่มีโน ไมม่ธีรรมารมณ์ ไมม่มีโนวญิญาณ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจัก 

บัญญัตผิัสสะ เมือ่ไมม่กีารบัญญัตผิัสสะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตเิวทนา 

เมือ่ไมม่กีารบัญญัตเิวทนา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตสิญัญา เมือ่ไมม่กีารบัญญัต ิ

สญัญา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตวิติก เมือ่ไมม่กีารบัญญัตวิติก เป็นไปไม ่

ไดเ้ลยทีเ่ขาจักบัญญัตกิารครอบง าโดยแงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญา 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสแกพ่วกเราโดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคลจะ 

พงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ราคานุสยั 

ฯลฯ บาปอกศุลธรรมเหลา่นีย้อ่มดับไปโดยไมเ่หลอืเพราะเหตนัุน้’ แลว้ ไมท่รงชีแ้จง 

เนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ กระผมรูท่ั้วถงึ 

เนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดาร 

ใหพ้สิดารไดอ้ยา่งนี ้เมือ่ทา่นปรารถนาควรพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้ทลู 

ถามเนือ้ความนัน้เถดิ พระองคท์รงตอบอยา่งใด ทา่นทัง้หลายควรทรงจ าเนือ้ความ 

นัน้ไวอ้ยา่งนัน้” 

  [๒๐๕] ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระมหากัจจานะ 

แลว้ลกุจากอาสนะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสแกข่า้พระองค ์

ทัง้หลายโดยยอ่วา่ ‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญายอ่มครอบง าบรุษุเพราะ 

เหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคลจะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ 

ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ราคานุสยั ฯลฯ บาปอกศุลธรรมเหลา่นีย้อ่มดับไปโดยไมเ่หลอื 

เพราะเหตนัุน้’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความใหพ้สิดาร ทรงลกุขึน้จากพทุธอาสน ์

เสด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ไดเ้กดิความสงสยักันวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสแกพ่วกเราโดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุ แงต่า่ง ๆ แหง่ปปัญจสญัญา ยอ่มครอบง าบรุษุเพราะเหตใุด ถา้สิง่ทีบ่คุคล 

จะพงึยนิด ีจะพงึยอมรับ จะพงึยดึถอื ไมม่เีพราะเหตนัุน้ ขอ้นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ราคานุสยั 

เป็นทีส่ดุแหง่ปฏฆิานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่วจิกิจิฉานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่มานานุสยั เป็นทีส่ดุ 

แหง่ภวราคานุสยั เป็นทีส่ดุแหง่อวชิชานุสยั และเป็นทีส่ดุแหง่การถอืทอ่นไม ้การถอื 

ศัสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท การสอ่เสยีดยยุง และการกลา่วเท็จ 

บาปอกศุลธรรมเหลา่นีย้อ่มดับไปโดยไมเ่หลอืเพราะเหตนัุน้’ แลว้ไมท่รงชีแ้จงเนือ้ความ 

โดยพสิดาร ทรงลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์สด็จเขา้ไปยังทีป่ระทับ ใครเลา่หนอจะควร 

ชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่นี ้ไมท่รงชีแ้จงไว ้

โดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ขา้พระองคทั์ง้หลายไดม้คีวามคดิวา่ ‘ทา่นพระมหากัจจานะ 

นีพ้ระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็สรรเสรญิแลว้ และทา่น 

พระมหากัจจานะก็สามารถจะชีแ้จงเนือ้ความแหง่อทุเทส ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

ไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดยพสิดารใหพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาทา่น 

พระมหากัจจานะจนถงึทีอ่ยู ่แลว้ควรสอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายไดพ้ากันเขา้ไปหาทา่นพระ 

มหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่แลว้สอบถามเนือ้ความนีก้ับทา่นพระมหากัจจานะ ทา่นพระ 

มหากัจจานะ ไดช้ีแ้จงเนือ้ความดว้ยอาการเหลา่นี ้ดว้ยบทเหลา่นี ้ดว้ยพยัญชนะ 

เหลา่นีแ้กข่า้พระองคทั์ง้หลาย” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๘. มธปิุณฑกิสตูร 

 

ทรงสรรเสรญิพระมหากจัจานะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย มหากัจจานะเป็นบัณฑติ ภกิษุ 

ทัง้หลาย มหากัจจานะเป็นผูม้ปัีญญามาก แมว้า่เธอทัง้หลายจะถามเนือ้ความนี้ 

กับเรา เราก็จะพงึตอบเนือ้ความนัน้อยา่งนี ้เหมอืนกับทีม่หากัจจานะตอบ เรือ่งนี้ 

มเีนือ้ความดังนีแ้ล เธอทัง้หลายจงทรงจ าเรือ่งนัน้ไวอ้ยา่งนีเ้ถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุผูถ้กูความหวิและความออ่นเพลยีครอบง า 

ไดข้นมหวาน เขากนิในเวลาใด ๆ ก็จะพงึไดรั้บรสหวานอรอ่ย ในเวลานัน้ ๆ 

แมฉั้นใด ภกิษุผูเ้ป็นนักคดิ เป็นบัณฑติก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ใครค่รวญเนือ้ความ 

แหง่ธรรมบรรยายนีด้ว้ยปัญญาในเวลาใด ก็จะพงึไดค้วามพอใจและความเลือ่มใส 

แหง่ใจในเวลานัน้ ๆ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนีช้ ือ่อะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอจงทรงจ าไวว้า่ 

ธรรมบรรยายนีช้ ือ่มธปิุณฑกิบรรยาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มธุปิณฑกิสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

 

๙. เทฺวธาวติกักสูตร 

วา่ดว้ยวติก ๒ ประเภท 

  [๒๐๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาค จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่น เราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ถา้กระไร เราควรจัดวติกออกเป็น ๒ ประเภท๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้จงึไดจั้ดกามวติก พยาบาทวติก และวหิงิสาวติก 

เป็นประเภทที ่๑ และจัดเนกขมัมวติก อพยาบาทวติก และอวหิงิสาวติก๒ เป็น 

ประเภทที ่๒ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จดัวติกออกเป็น ๒ ประเภท หมายถงึจัดวติกฝ่ายอกศุลเป็นประเภทที ่๑ จัดวติกฝ่ายกศุลเป็นประเภท 

   ที ่๒ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๐๖/๔๐๖) 

๒ กามวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งกาม 

   พยาบาทวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งปองรา้ยผูอ้ ืน่ 

   วหิงิสาวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งเบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

   เนกขมัมวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งออกจากกเิลส 

   อพยาบาทวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่ 

   อวหิงิสาวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ตัง้แต่มเีมตตาเป็นสว่นเบือ้งตน้จนถงึปฐมฌาน 

   (ม.ม.ูอ. ๑/๒๐๖/๔๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

 

อกศุลวติก ๓ 

  [๒๐๗] ภกิษุทัง้หลาย กามวติกยอ่มเกดิขึน้แกเ่ราผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้เรานัน้ยอ่มทราบชดัอยา่งนีว้า่ ‘กามวติกนีเ้กดิขึน้แกเ่รา 

แลว้’ แตก่ามวติกนัน้ ยอ่มเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่บา้ง เป็นเหตดุับปัญญา เป็นสว่นแหง่ความคับแคน้ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน เมือ่เราพจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง’ กามวติก 

ก็ดับสญูไป เมือ่เราพจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง’ กามวติก 

ก็ดับสญูไป เมือ่เราพจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่บา้ง’ 

กามวติกก็ดับสญูไป เมือ่เราพจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นเหตดุับปัญญา เป็นสว่นแหง่ 

ความคับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน’ กามวติกก็ดับสญูไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ยอ่มละ บรรเทา ท ากามวติกทีเ่กดิขึน้บอ่ย ๆ ให ้

หมดสิน้ไป 

  [๒๐๘] ภกิษุทัง้หลาย พยาบาทวติกยอ่มเกดิขึน้แกเ่ราผูไ้มป่ระมาท ม ี

ความเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ วหิงิสาวติกยอ่มเกดิขึน้ เรานัน้ยอ่ม 

ทราบชดัอยา่งนีว้า่ ‘วหิงิสาวติกนีเ้กดิขึน้แกเ่ราแลว้’ แตว่หิงิสาวติกนัน้เป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่บา้ง 

เป็นเหตดุับปัญญา เป็นสว่นแหง่ความคับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน เมือ่เรา 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง’ วหิงิสาวติกก็ดับสญูไป เมือ่เรา 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง’ วหิงิสาวติกก็ดับสญูไป เมือ่เรา 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่บา้ง’ วหิงิสาวติกก็ดับสญูไป 

เมือ่เราพจิารณาเห็นวา่ ‘เป็นเหตดุับปัญญา เป็นสว่นแหง่ความคับแคน้ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่นพิพาน’ วหิงิสาวติกก็ดับสญูไป เรานัน้ยอ่มละ บรรเทา ท าวหิงิสาวติกที ่

เกดิขึน้บอ่ย ๆ ใหห้มดสิน้ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึวติกใด ๆ มาก เธอก็มใีจนอ้มไปในวติก 

นัน้ ๆ ถา้เธอยิง่ตรกึตรองถงึกามวติกมาก เธอก็ละทิง้เนกขมัมวติก กระท าแต่ 

กามวติกใหม้าก จติของเธอนัน้ก็นอ้มไปเพือ่กามวติก ถา้ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึ 

พยาบาทวติกมาก ฯลฯ ถา้ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึวหิงิสาวติกมาก เธอก็ละทิง้ 

อวหิงิสาวติก กระท าแตว่หิงิสาวติกใหม้าก จติของเธอนัน้ก็นอ้มไปเพือ่วหิงิสาวติก 

  ในสารทสมัยเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน คนเลีย้งโคตอ้งคอยระวงัโคทัง้หลายในทีม่ ี

ขา้วกลา้หนาแน่น เขาตอ้งตตีอ้นโคทัง้หลายไปจากทีนั่น้ ๆ กัน้ไว ้หา้มไว ้ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะคนเลีย้งโคมองเห็นการฆา่ การถกูจองจ า การเสยีทรัพย ์

การถกูตเิตยีน เพราะโคทัง้หลายเป็นตน้เหต ุแมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ไดเ้ห็นโทษ ความเลวทราม ความเศรา้หมองแหง่อกศุลธรรมทัง้หลาย และเห็น 

อานสิงสใ์นเนกขมัมะอันเป็นฝ่ายผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรมทัง้หลาย 

กศุลวติก ๓ 

  [๒๐๙] ภกิษุทัง้หลาย เนกขมัมวติกยอ่มเกดิขึน้แกเ่ราผูไ้มป่ระมาท มคีวาม 

เพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้เรานัน้ยอ่มทราบชดัอยา่งนีว้า่ ‘เนกขมัมวติกนี ้

เกดิขึน้แกเ่ราแลว้’ แตเ่นกขมัมวติกนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ ืน่ เป็นเหตทุ าปัญญาใหเ้จรญิ 

ไมเ่ป็นสว่นแหง่ความคับแคน้ เป็นไปเพือ่นพิพาน ถา้เราจะพงึตรกึตรองถงึ 

เนกขมัมวติกนัน้อยูต่ลอดคนื เราก็จักมองไมเ่ห็นภัยอันจะเกดิจากเนกขมัมวติกนัน้ไดเ้ลย 

หากเราจะพงึตรกึตรองถงึเนกขมัมวติกนัน้อยูต่ลอดวนั เราก็จักมองไมเ่ห็นภัยอันจะ 

เกดิจากเนกขมัมวติกนัน้ไดเ้ลย หากเราจะตรกึตรองถงึเนกขมัมวติกนัน้ตลอดทัง้คนื 

ทัง้วนั เราก็จักมองไมเ่ห็นภัยอันจะเกดิจากเนกขมัมวติกนัน้ไดเ้ลย แตเ่มือ่เราตรกึ 

ตรองนานเกนิไป รา่งกายก็เหน็ดเหนือ่ย เมือ่รา่งกายเหน็ดเหนือ่ย จติก็ฟุ้งซา่น 

เมือ่จติฟุ้งซา่น จติก็หา่งจากสมาธ ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ตัง้จติไวใ้นภายใน ท าใหส้งบ ท าใหเ้กดิสมาธ ิ

ประคองไวด้ว้ยด ีขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเราปรารถนาไวว้า่ ‘จติของเรา 

อยา่ฟุ้งซา่นอกีเลย’ 

  [๒๑๐] ภกิษุทัง้หลาย อพยาบาทวติกยอ่มเกดิขึน้แกเ่ราผูไ้มป่ระมาท ม ี

ความเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ อวหิงิสาวติกยอ่มเกดิขึน้ เรานัน้ยอ่ม 

ทราบชดัอยา่งนีว้า่ ‘อวหิงิสาวติกนีเ้กดิขึน้แกเ่ราแลว้’ แตอ่วหิงิสาวติกนัน้ไมเ่ป็น 

ไปเพือ่เบยีดเบยีนตน ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

ตนและผูอ้ ืน่ เป็นเหตทุ าปัญญาใหเ้จรญิ ไมเ่ป็นสว่นแหง่ความคับแคน้ เป็นไป 

เพือ่นพิพาน ถา้เราจะพงึตรกึตรองถงึอวหิงิสาวติกนัน้อยูต่ลอดคนื เราก็จักมองไม่ 

เห็นภัยอันจะเกดิจากอวหิงิสาวติกนัน้ไดเ้ลย หากเราจะพงึตรกึตรองถงึอวหิงิสาวติก 

นัน้อยูต่ลอดวนั เราก็จักมองไมเ่ห็นภัยอันจะเกดิจากอวหิงิสาวติกนัน้ไดเ้ลย หาก 

เราจะพงึตรกึตรองถงึอวหิงิสาวติกนัน้ตลอดทัง้คนืทัง้วนั เราก็จักมองไมเ่ห็นภัยอัน 

จะเกดิจากอวหิงิสาวติกนัน้ไดเ้ลย แตเ่มือ่เราตรกึตรองอยูน่านเกนิไป รา่งกายก็ 

เหน็ดเหนือ่ย เมือ่รา่งกายเหน็ดเหนือ่ย จติก็ฟุ้งซา่น เมือ่จติฟุ้งซา่น จติก็หา่ง 

จากสมาธ ิเรานัน้ตัง้จติไวใ้นภายใน ท าใหส้งบ ท าใหเ้กดิสมาธ ิประคองไวด้ว้ยด ี

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเราปรารถนาไวว้า่ ‘จติของเราอยา่ฟุ้งซา่นอกีเลย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึวติกใด ๆ มาก เธอก็มใีจนอ้มไปในวติก 

นัน้ ๆ มาก ถา้ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึเนกขมัมวติกมาก เธอก็จะละกามวติกได ้

ท าเนกขมัมวติกอยา่งเดยีวใหม้าก จติของเธอนัน้ก็จะนอ้มไปเพือ่เนกขมัมวติก ถา้ 

ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึอพยาบาทวติกมาก ฯลฯ ถา้ภกิษุยิง่ตรกึตรองถงึอวหิงิสาวติก 

มาก เธอก็จะละวหิงิสาวติกได ้ท าอวหิงิสาวติกอยา่งเดยีวใหม้าก จติของเธอนัน้ 

ก็จะนอ้มไปเพือ่อวหิงิสาวติก 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

  ในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น คนเลีย้งโคตอ้งคอยระวงั โคทัง้หลายในทีใ่กลบ้า้น 

ทกุ ๆ ดา้น เมือ่เขาไปสูโ่คนตน้ไมห้รอืทีแ่จง้ จะตอ้งท าสตอิยูเ่สมอวา่ ‘นัน้ฝงูโค’ 

แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตอ้งท าสตอิยูเ่สมอวา่ ‘เหลา่นีเ้ป็นธรรม๑ (คอืกศุลวติก)’ 

  [๒๑๑] ภกิษุทัง้หลาย เราไดป้รารภความเพยีร มคีวามเพยีรไมย่อ่หยอ่นแลว้ 

มสีตมิั่นคง ไมเ่ลอะเลอืน มกีายสงบ ไมก่ระสบักระสา่ย มจีติตัง้มั่น มอีารมณ์ 

เป็นหนึง่ เรานัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เราบรรลทุตุยิฌาน 

ทีม่คีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ต ิ

และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป เรามอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

เราบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์และไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

วชิชา ๓ 

  [๒๑๒] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๒ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๓ เรานัน้ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้เราบรรลวุชิชาที ่๑ นีใ้นปฐมยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ 

วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูฉ่ะนัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมคอืสมถะและวปัิสสนา (ม.ม.ูอ. ๑/๒๑๐/๔๑๒) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑-๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

  [๒๑๓] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

เหนอืมนุษย ์ฯลฯ๑ รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกาย 

ทจุรติ ฯลฯ เราเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัว ์

ผูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล เราบรรลวุชิชาที ่๒ นีใ้นมัชฌมิยามแหง่ราตร ี

ก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ 

เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูฉ่ะนัน้ 

  [๒๑๔] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ได ้

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เรารูเ้ห็นอยา่งนี ้จติจงึหลดุพน้จากกามาสวะบา้ง 

จติจงึหลดุพน้จากภวาสวะบา้ง จติจงึหลดุพน้จากอวชิชาสวะบา้ง เมือ่จติหลดุพน้ 

แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เราบรรลวุชิชาที ่๓ นี ้

ในปัจฉมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ 

ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

อยูฉ่ะนัน้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๓ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

 

ทรงชีท้างผดิและทางถกู 

  [๒๑๕] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนมเีนือ้ฝงูใหญพ่ากันเขา้ไปอาศัยบงึใหญ ่

ในป่าดง มชีายคนหนึง่ผูป้รารถนาความพนิาศ ไมต่อ้งการจะเกือ้กลู ไมป่ระสงค ์

ความปลอดภัยแกฝ่งูเนือ้นัน้ เขาปิดทางทีป่ลอดภยั มคีวามสวสัด ีไปไดต้ามชอบ 

ใจของฝงูเนือ้นัน้ เปิดทางทีไ่มส่ะดวก ผกูเนื้อตอ่ตัวผู ้ซุม่นางเนือ้ตอ่ไว ้

เมือ่เป็นเชน่นี ้สมัยตอ่มา เนือ้ฝงูใหญก็่ตอ้งมาตายเหลอืจ านวนนอ้ย แตย่ังมชีาย 

คนหนึง่ผูป้รารถนาประโยชน ์ตอ้งการจะเกือ้กลู ประสงคค์วามปลอดภัยแกฝ่งูเนือ้ 

นัน้ เขาเปิดทางทีป่ลอดภยั มคีวามสวสัด ีไปไดต้ามชอบใจของฝงูเนือ้นัน้ ปิด 

ทางทีไ่มส่ะดวก ก าจัดเนือ้ตอ่ตัวผู ้ท าลายนางเนือ้ตอ่แลว้ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมัยตอ่มา 

เนือ้ฝงูใหญก็่ตอ้งมจี านวนมากขึน้ คับคั่ง ลน้หลาม แมฉั้นใด ขอ้อปุมานีก็้ฉันนัน้ 

เราไดท้ าขึน้ก็เพือ่จะใหเ้ธอทัง้หลายรูค้วามหมายของเนือ้ความในอปุมานัน้ มอีธบิาย 

ดังตอ่ไปนี ้

  ค าวา่ บงึใหญ ่นี ้เป็นชือ่แหง่กามทัง้หลาย 

  ค าวา่ เนือ้ฝงูใหญ ่นี้ เป็นชือ่ของหมูส่ตัวทั์ง้หลาย 

  ค าวา่ ชายผูป้รารถนาความพนิาศ ไมต่อ้งการจะเกือ้กลู ไมป่ระสงคค์วาม 

ปลอดภยั นี ้เป็นชือ่ของมารใจบาป 

  ค าวา่ ทางทีไ่มส่ะดวก นี้ เป็นชือ่ของมจิฉามรรค(ทางผดิ)มอีงค ์๘ คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ)   ๒. มจิฉาสงักัปปะ (ด ารผิดิ) 

   ๓. มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ)   ๔. มจิฉากัมมันตะ (กระท าผดิ) 

   ๕. มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ)  ๖. มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) 

   ๗. มจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ)   ๘. มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๙. เทฺวธาวติักกสตูร 

  ค าวา่ เนือ้ตอ่ตวัผู ้นี ้เป็นชือ่แหง่ความก าหนัดดว้ยอ านาจความเพลดิเพลนิ 

  ค าวา่ นางเนือ้ตอ่ นี ้เป็นชือ่ของอวชิชา 

  ค าวา่ ชายผูป้รารถนาประโยชน ์ตอ้งการจะเกือ้กลู ประสงคค์วามปลอดภยั 

นี ้เป็นชือ่ของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  ค าวา่ ทางทีป่ลอดภยั มคีวามสวสัด ีไปไดต้ามชอบใจ นี ้เป็นชือ่ของ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา  ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  ๖. สมัมาวายามะ  

   ๗. สมัมาสต ิ  ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดังกลา่วมาแลว้นี ้เราไดเ้ปิดทางทีป่ลอดภัย 

มคีวามสวสัดทีีพ่วกเธอควรด าเนนิไปไดต้ามใจชอบใหแ้ลว้ และปิดทางทีไ่มส่ะดวก 

ใหด้ว้ย ก าจัดเนือ้ตอ่ตัวผูใ้หแ้ลว้ และท าลายนางเนื้อตอ่ใหแ้ลว้ กจิใดทีศ่าสดาผู ้

หวงัประโยชนเ์กือ้กลู เอือ้เฟ้ือ อาศัยความอนุเคราะหจ์ะพงึกระท าแกส่าวกทัง้หลาย 

กจินัน้ตถาคตก็ไดก้ระท าแกเ่ธอทัง้หลายแลว้ น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลาย 

จงเพง่พนิจิ อยา่ประมาท อยา่ไดม้คีวามเดอืดรอ้นในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอน 

ของตถาคตส าหรับเธอทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

เทฺวธาวติกักสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

 

๑๐. วติกักสณัฐานสตูร 

วา่ดว้ยสณัฐานแหง่วติก 

  [๒๑๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

อบุายก าจดัอกศุลวติก 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูข้วนขวายในอธจิติ๑ ควรมนสกิารถงึนมิติ ๕ ประการนี ้

ตามเวลาอันสมควร 

  นมิติ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนี้อาศัยนมิติใดแลว้ มนสกิารนมิติใดอยู ่วติก 

       ทัง้หลายอันเป็นบาปอกศุล ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบ 

       ดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยอ่มเกดิขึน้ ภกิษุนัน้ควร 

       มนสกิารนมิติอืน่ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจากนมิตินัน้ เมือ่เธอ 

       มนสกิารนมิติอืน่ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจากนมิตินัน้ เธอยอ่มละ 

       วติกอันเป็นบาปอกศุล ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

       ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่ม 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธจิติ หมายถงึจติมสีมาบัต ิ๘ อันเป็นพืน้ฐานแหง่วปัิสสนา เป็นจติทีย่ ิง่กวา่จติทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจกศุล- 

   กรรมบถ ๑๐ ประการ (ม.ม.ูอ. ๑/๒๑๖/๔๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

       ตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายใน 

       โดยแท ้ชา่งไมห้รอืลกูมอืของชา่งไม ้ผูช้ านาญ ใชล้ ิม่อันเล็ก ตอก 

       โยก ถอนลิม่อันใหญอ่อกได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       เมือ่อาศัยนมิติใดแลว้ มนสกิารนมิติใด วติกทัง้หลายอันเป็น 

       บาปอกศุล ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยอ่มเกดิขึน้ ภกิษุนัน้ควรมนสกิารนมิติอืน่ 

       ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจากนมิตินัน้ เมือ่เธอมนสกิารนมิติอืน่ 

       ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจากนมิตินัน้ เธอยอ่มละวติกอันเป็น 

       บาปอกศุล ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ ยอ่ม 

       ตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่ม 

       ตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

  [๒๑๗] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๒. หากเมือ่ภกิษุนัน้มนสกิารนมิติอืน่ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจาก 

       นมิตินัน้ วติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยังเกดิขึน้อกีน่ันแล 

       ภกิษุนัน้ควรพจิารณาโทษแหง่วติกเหลา่นัน้วา่ ‘วติกเหลา่นีล้ว้น 

       แตเ่ป็นอกศุลแมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแตม่โีทษแมอ้ยา่งนี้ 

       วติกเหลา่นีล้ว้นแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากแมอ้ยา่งนี้’ เมือ่เธอพจิารณา 

       โทษแหง่วติกเหลา่นัน้อยู ่เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ 

       ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้

       เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

       เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้หญงิสาว 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

       หรอืชายหนุ่มทีช่อบแตง่ตัว มผีูน้ าซากง ูซากสนัุข หรอืซากศพ 

       มนุษยม์าผกูไวท้ีค่อ ยอ่มรูส้กึอดึอัด ระอา และรังเกยีจ แมฉั้นใด 

       ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน หากเมือ่มนสกิารนมิติอืน่ซึง่ประกอบ 

       ดว้ยกศุลนอกจากนมิตินัน้ วติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบ 

       ดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้ง 

       ยังเกดิขึน้อกี ภกิษุนัน้ควรพจิารณาโทษแหง่วติกเหลา่นัน้วา่ 

       ‘วติกเหลา่นีล้ว้นแตเ่ป็นอกศุลแมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแตม่ ี

       โทษแมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากแมอ้ยา่งนี้’ 

       เมือ่เธอพจิารณาโทษแหง่วติกเหลา่นัน้อยู ่เธอยอ่มละวติกอันเป็น 

       บาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้ 

       อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น 

       สงบ เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

  [๒๑๘] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๓. หากเมือ่ภกิษุนัน้พจิารณาโทษแหง่วติกเหลา่นัน้อยู ่วติกอันเป็น 

       บาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยังเกดิขึน้อกี ภกิษุนัน้ไมค่วรระลกึถงึ 

       ไมค่วรมนสกิารวติกเหลา่นัน้ เมือ่เธอไมร่ะลกึถงึ ไมม่นสกิาร 

       วติกเหลา่นัน้อยู ่เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบ 

       ดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้

       วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอัน 

       เป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะทีจ่ติ 

       เป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้คนมตีาดไีมต่อ้งการที ่

       จะเห็นรปูทีผ่า่นมา เขาควรหลับตาหรอืเหลยีวไปทางอืน่เสยี แม ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

       ฉันใด ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน หากเมือ่พจิารณาโทษแหง่ 

       วติกเหลา่นัน้อยู ่วติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 

       ยังเกดิขึน้อกีน่ันแล ฯลฯ เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธ ิ

       ในภายในโดยแท ้

  [๒๑๙] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๔. หากเมือ่ภกิษุนัน้ไมร่ะลกึถงึ ไมม่นสกิารวติกเหลา่นัน้ วติกอัน 

       เป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง 

       ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยังเกดิขึน้อกี ภกิษุนัน้ควรมนสกิารวติักก- 

       สงัขารสณัฐาน๑ แหง่วติกเหลา่นัน้ เมือ่เธอมนสกิารวติักกสงัขาร- 

       สณัฐานแหง่วติกเหลา่นัน้ เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ 

       ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้

       เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

       เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้คนเดนิเร็ว 

       เขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจะรบีเดนิท าไม ถา้กระไร เราควร 

       คอ่ย ๆ เดนิ’ เขาก็คอ่ย ๆ เดนิ เขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

       ‘เราจะคอ่ย ๆ เดนิท าไม ถา้กระไร เราควรยนื’ เขาก็ยนื เขาจะ 

       พงึมคีวามคดิอยา่งนีอ้กีวา่ ‘เราจะยนือยูท่ าไม ถา้กระไร เราควรน่ัง’ 

       เขาจงึน่ัง เขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีอ้กีวา่ ‘เราจะน่ังอยูท่ าไม 

       ถา้กระไร เราควรนอน’ เขาก็นอน คนผูนั้น้เวน้อริยิาบถหยาบ ๆ 

       แลว้พงึใชอ้ริยิาบถละเอยีด ๆ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       หากเมือ่ไมร่ะลกึถงึ ไมม่นสกิารวติกเหลา่นัน้ วติกอันเป็นบาปอกศุล 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วติกักสงัขารสณัฐาน หมายถงึทีต่ัง้แหง่เหตขุองวติก (ม.ม.ูอ. ๑/๒๑๙/๔๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

       ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ... ยังเกดิขึน้อกีน่ันแล ฯลฯ เป็น 

       ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

  [๒๒๐] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๕. หากเมือ่ภกิษุนัน้มนสกิารถงึวติักกสงัขารสณัฐานแหง่วติกแมเ้หลา่นัน้ 

       วติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยังเกดิขึน้อกี ภกิษุนัน้ควรกด 

       ฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติให ้

       เร่ารอ้น เมือ่เธอกดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติ 

       ขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ 

       ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้

       เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

       เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้คนผูม้กี าลัง 

       มากจับคนผูม้กี าลังนอ้ยกวา่ไดแ้ลว้บบี กด เคน้ ทีศ่รีษะ คอ 

       หรอืกา้นคอไวใ้หแ้น่น แมฉั้นใด ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       หากเมือ่มนสกิารถงึวติักกสงัขารสณัฐานแหง่วติกแมเ้หลา่นัน้ 

       วติกอันเป็นบาปอกศุล ซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้ง ยังเกดิขึน้อกี ภกิษุนัน้ควรกด 

       ฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติให ้

       เร่ารอ้น เมือ่เธอกดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติ 

       ขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ 

       ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

       โมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้

       เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

       เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

 

ผูช้ านาญวถิทีางแหง่วติก 

  [๒๒๑] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุอาศัยนมิติใดแลว้ มนสกิารนมิติใด วติก 

อันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

โมหะบา้งยอ่มเกดิขึน้ เมือ่เธอมนสกิารนมิติอืน่ซึง่ประกอบดว้ยกศุลนอกจาก 

นมิตินัน้ เธอยอ่มละวติกอนัเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบ 

ดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยู่ 

ไมไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะ 

ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้เมือ่ภกิษุนัน้พจิารณาโทษแหง่วติก 

เหลา่นัน้อยู ่เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบ 

ดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยู ่

ไมไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะ 

ทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้เมือ่ภกิษุนัน้ไมร่ะลกึถงึ ไมม่นสกิาร 

วติกเหลา่นัน้ เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 

ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

  เมือ่ภกิษุนัน้มนสกิารวติักกสงัขารสณัฐานแหง่วติกเหลา่นัน้ เธอยอ่มละวติก 

อนัเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ย 

โมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอนัเป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธ ิ

ในภายในโดยแท ้เมือ่ภกิษุนัน้กดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ 

ท าจติใหเ้รา่รอ้น เธอยอ่มละวติกอันเป็นบาปอกศุลซึง่ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 

ประกอบดว้ยโทสะบา้ง ประกอบดว้ยโมหะบา้งได ้วติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๒. สหีนาทวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวติกอันเป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้มั่น สงบ 

เป็นภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มสีมาธใินภายในโดยแท ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ‘ผูช้ านาญในวถิทีางแหง่วติก เธอหวงัวติก 

ใดก็จักตรกึถงึวติกนัน้ได ้ไมห่วงัวติกใดก็จักไมต่รกึถงึวติกนัน้ได ้ตัดตัณหาไดแ้ลว้ 

คลายสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ท าทีส่ดุทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

วติกักสณัฐานสตูรที ่๑๐ จบ 

สหีนาทวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. จฬูสหีนาทสตูร   ๒. มหาสหีนาทสตูร 

    ๓. มหาทกุขกัขนัธสตูร  ๔. จฬูทกุขกัขนัธสตูร 

    ๕. อนุมานสตูร   ๖. เจโตขลีสตูร 

    ๗. วนปัตถสตูร   ๘. มธปิุณฑกิสตูร 

    ๙. เทฺวธาวติักกสตูร   ๑๐. วติักกสณัฐานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

๓. โอปมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยขอ้อปุมา 

๑. กกจปูมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเลือ่ย 

  [๒๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับ 

ภกิษุณีทัง้หลายเกนิเวลา ทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับภกิษุณีทัง้หลาย 

อยา่งนี ้ถา้ภกิษุบางรปูตเิตยีนภกิษุณีเหลา่นัน้ตอ่หนา้ทา่นพระโมลยิผัคคนุะ ทา่น 

พระโมลยิผัคคนุะก็โกรธไมพ่อใจภกิษุรปูนัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์๑ขึน้ก็ม ีอนึง่ ถา้ภกิษุ 

บางรปูตเิตยีนทา่นพระโมลยิผัคคนุะตอ่หนา้ภกิษุณีเหลา่นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ก็พากัน 

โกรธไมพ่อใจภกิษุรปูนัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์ขึน้ก็ม ีทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับ 

ภกิษุณีทัง้หลายอยา่งนี้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับพวกภกิษุณีเกนิ 

เวลา ทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับพวกภกิษุณีอยา่งนี ้ถา้ภกิษุบางรูป 

ตเิตยีนภกิษุณีเหลา่นัน้ตอ่หนา้ทา่นพระโมลยิผัคคนุะ ทา่นพระโมลยิผัคคนุะก็โกรธ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

   การตอ้งอาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะ 

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

   ๒/๒๒๒/๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

ไมพ่อใจภกิษุรปูนัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์ขึน้ก็ม ีอนึง่ ถา้ภกิษุบางรปูตเิตยีนทา่นพระ- 

โมลยิผัคคนุะตอ่หนา้ภกิษุณีเหลา่นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ก็พากันโกรธไมพ่อใจภกิษุรปู 

นัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์ขึน้ก็ม ีทา่นพระโมลยิผัคคนุะอยูค่ลกุคลกีับพวกภกิษุณีอยา่งนี้” 

ทรงเตอืนพระโมลยิผคัคนุะทีโ่กรธ 

  [๒๒๓] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ 

“มาเถดิ ภกิษุ เธอจงไปเรยีกโมลยิผัคคนุภกิษุตามค าของเราวา่ ‘ท่านผัคคนุะ 

พระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” 

  ภกิษุรปูนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้ไปหาท่านพระโมลยิผัคคนุะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ 

ไดก้ลา่วกับทา่นวา่ “ทา่นผัคคนุะ พระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” 

  ทา่นพระโมลยิผัคคนุะรับค าภกิษุรปูนัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นโมลยิผัคคนุะวา่ 

  “ผัคคนุะ จรงิหรอืทีเ่ขาลอืกันวา่ เธออยูค่ลกุคลกีับภกิษุณีทัง้หลายเกนิเวลา 

เธออยูค่ลกุคลกีับภกิษุณีทัง้หลายอยา่งนี ้ถา้ภกิษุบางรปูตเิตยีนภกิษุณีเหลา่นัน้ 

ตอ่หนา้เธอ เธอก็โกรธไมพ่อใจภกิษุรปูนัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์ขึน้ก็ม ีอนึง่ ถา้ภกิษุ 

บางรปูตเิตยีนเธอตอ่หนา้ภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีเหลา่นัน้ก็พากันโกรธ ไมพ่อใจ 

ภกิษุรปูนัน้ถงึกับกอ่อธกิรณ์ขึน้ก็ม ีจรงิหรอืทีเ่ธออยูค่ลกุคลกีับภกิษุณีทัง้หลายอยา่งนี้” 

  ทา่นพระโมลยิผัคคนุะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสถามตอ่ไปวา่ “เธอเป็นกลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติดว้ยศรัทธามใิชห่รอื” 

  ทา่นพระโมลยิผัคคนุะทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๒๒๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผัคคนุะ การทีเ่ธออยูค่ลกุคลกีับภกิษุณี 

ทัง้หลายเกนิเวลานี ้ไมส่มควรแกเ่ธอผูเ้ป็นกลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

ดว้ยศรัทธาเลย เพราะฉะนัน้ แมถ้า้ภกิษุบางรปูจะพงึตเิตยีนภกิษุณีเหลา่นัน้ตอ่ 

หนา้เธอ แมใ้นขอ้นัน้ เธอก็ควรละฉันทะและวติกอันอาศัยเรอืน๑เสยี แมใ้นขอ้นัน้ 

เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน เราจักไมเ่ปลง่วาจาชั่วหยาบ 

และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่โีทสะ’ ผัคคนุะ 

เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  เพราะฉะนัน้ ถา้ใคร ๆ จะพงึท ารา้ยภกิษุณีเหลา่นัน้ดว้ยฝ่ามอื กอ้นดนิ 

ทอ่นไม ้และศัสตราตอ่หนา้เธอ แมใ้นขอ้นัน้ เธอก็ควรละฉันทะและวติกอันอาศัย 

เรอืนเสยี เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน เราจักไมเ่ปลง่ 

วาจาชัว่หยาบ และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่ ี

โทสะ’ เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  เพราะฉะนัน้ ถา้ใคร ๆ ตเิตยีนตอ่หนา้เธอ แมใ้นขอ้นัน้ เธอควรละฉันทะ 

และวติกอันอาศัยเรอืนเสยี เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน 

เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้ ี

เมตตาจติ ไมม่โีทสะ’ เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  ผัคคนุะ เพราะฉะนัน้ ถา้ใคร ๆ จะพงึท ารา้ยเธอดว้ยฝ่ามอื กอ้นดนิ ทอ่นไม ้

และศัสตรา แมใ้นขอ้นัน้ เธอควรละฉันทะและวติกอนัอาศัยเรอืนเสยี เธอควร 

ส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และ 

จักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่โีทสะ’ ผัคคนุะ 

เธอควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาศยัเรอืน หมายถงึอาศัยกามคณุ ๕ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ม.ม.ูอ. ๒/๒๒๔/๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

ประโยชนข์องการฉนัอาหารมือ้เดยีว 

  [๒๒๕] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย สมัยหนึง่ ภกิษุจ านวนมากไดท้ าใหเ้รามจีติยนิด ีเราไดเ้ตอืนภกิษุทัง้หลาย 

ณ ทีน่ีว้า่ ‘เราฉันอาหารมือ้เดยีว๑ เราเมือ่ฉันอาหารมือ้เดยีว ยอ่มรูส้กึวา่ม ี

อาพาธนอ้ย มคีวามล าบากกายนอ้ย มคีวามเบากาย มกี าลัง และอยูอ่ยา่งผาสกุ 

มาเถดิ แมพ้วกเธอก็จงฉันอาหารมือ้เดยีว แมเ้ธอทัง้หลายเมือ่ฉันอาหารมือ้เดยีว 

จักรูส้กึวา่มอีาพาธนอ้ย มคีวามล าบากกายนอ้ย มคีวามเบากาย มกี าลัง และ 

อยูอ่ยา่งผาสกุ’ เราไมต่อ้งพร ่าสอนภกิษุเหลา่นัน้อกี เพยีงแตท่ าใหส้ตเิกดิขึน้ใน 

ภกิษุเหลา่นัน้เทา่นัน้ รถทีเ่ทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ซึง่ฝึกมาดแีลว้ แลน่ไปตาม 

ทางใหญส่ีแ่พรง่ บนพืน้ราบเรยีบโดยไมต่อ้งใชแ้ส ้เพยีงแตน่ายสารถผีูฝึ้กหัดมา้ที ่

ฉลาดขึน้รถแลว้จับสายบังเหยีนดว้ยมอืซา้ย จับแสด้ว้ยมอืขวา เตอืนมา้ใหว้ ิง่ตรงไป 

หรอืเลีย้วกลับไปตามถนนทีต่อ้งการไดต้ามความปรารถนา แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ไมต่อ้งพร ่าสอนภกิษุเหลา่นัน้อกี เพยีงแตท่ าใหส้ตเิกดิขึน้ในภกิษุ 

เหลา่นัน้เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ แมเ้ธอทัง้หลายก็จงละอกศุลธรรม จงท าความ 

พากเพยีรในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้ธอทัง้หลายก็จักถงึความเจรญิ 

งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ป่าสาละอันกวา้ง ใกลบ้า้นหรอืนคิม ป่านัน้รกไปดว้ยตน้ละหุง่ 

บรุษุบางคนหวงัด ีหวงัประโยชน ์และหวงัความเจรญิเตบิโตของตน้สาละนัน้ เขา 

จงึตัดหน่อตน้สาละทีค่ด ซึง่คอยแยง่อาหารแลว้น าออกไปทิง้ทีภ่ายนอก แผว้ถาง 

ภายในป่าใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย คอยบ ารงุรักษาตน้สาละเล็ก ๆ ซึง่ตรง แข็งแรงด ี

ไวอ้ยา่งด ีดว้ยการกระท าดังกลา่วมานี ้ตอ่มา ป่าไมส้าละนัน้ก็เจรญิ งอกงาม 

ไพบลูยข์ ึน้โดยล าดับ แมฉั้นใด แมเ้ธอทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงละอกศุลธรรม 

จงท าความพากเพยีรในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอทัง้หลายก็จักถงึ 

ความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัอาหารมือ้เดยีว หมายถงึการฉันอาหารในเวลาเชา้ คอืตัง้แต่ดวงอาทติยข์ึน้จนถงึเวลาเทีย่งวัน แมภ้กิษุ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

นางเวเทหกิาบนัดาลโทสะ 

  [๒๒๖] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุสาวตัถนีีแ้ล ไดม้หีญงิแม่ 

เรอืนชือ่เวเทหกิา เธอมกีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ ‘หญงิแมเ่รอืนชือ่ 

เวเทหกิาเป็นคนเรยีบรอ้ย เจยีมตน ใจเย็น และเธอมสีาวใชช้ือ่กาลเีป็นคนขยัน 

ไมเ่กยีจครา้น จัดการงานด’ี 

  ตอ่มา สาวใชช้ือ่กาลไีดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘กติตศิพัทอ์ันงามของนายหญงิ 

ของเราขจรไปแลว้อยา่งนี้วา่ ‘หญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิาเป็นคนเรยีบรอ้ย เจยีมตน 

ใจเย็น นายหญงิของเราไมแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่นภายในใหป้รากฏ หรอืวา่ 

หลอ่นไมม่คีวามโกรธอยูเ่ลย หรอืนายหญงิของเราไมแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่น 

ภายในใหป้รากฏ เพราะเราจัดการงานทัง้หลายเรยีบรอ้ยด ีไมใ่ชห่ลอ่นไมม่คีวาม 

โกรธ ทางทีด่ ีเราจะตอ้งทดลองนายหญงิด’ู วนัรุง่ข ึน้ นางกาลก็ีแกลง้ตืน่สาย 

  ฝ่ายหญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิาไดต้วาดสาวใชช้ือ่กาลวีา่ ‘เฮย้ นางกาล’ี 

  นางกาลขีานรับวา่ ‘อะไรเจา้คะ่ นายหญงิ’ 

  นางเวเทหกิาถามวา่ ‘เฮย้ ท าไมจงึตืน่สาย’ 

  นางกาลตีอบวา่ ‘ไมม่อีะไรเจา้คะ่’ 

  นางจงึกลา่วอกีวา่ ‘เฮย้ นางชาตชิัว่ เมือ่ไมม่อีะไร ท าไมจงึตืน่สาย’ แลว้โกรธ 

ไมพ่อใจ ท าหนา้นิว่คิว้ขมวด 

  ล าดับนัน้ นางกาลไีดค้ดิวา่‘นายหญงิของเราไมแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่น 

ภายในเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลอ่นไมม่คีวามโกรธ ทีไ่มแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่นภายใน 

ใหป้รากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทัง้หลายเรยีบรอ้ยด ีไมใ่ชห่ลอ่นไมม่คีวามโกรธ 

ทางทีด่ ีเราจะตอ้งทดลองนายหญงิใหย้ิง่ข ึน้ไป’ ตอ่มา นางกาลก็ีตืน่สายกวา่ทกุวนั 

  ครัง้นัน้ หญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิา ก็รอ้งตวาดดา่นางกาลอีกีวา่ ‘เฮย้ นางกาล’ี 

  นางกาลขีานรับวา่ ‘อะไรเจา้คะ่ นายหญงิ’ 

  นางเวเทหกิาถามวา่ ‘เฮย้ ท าไมจงึตืน่สาย’ 

  นางกาลตีอบวา่ ‘ไมม่อีะไรเจา้คะ่’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

  นางจงึกลา่วอกีวา่ ‘เฮย้ นางชาตชิัว่ เมือ่ไมม่อีะไร ท าไมจงึตืน่สายเลา่’ 

แลว้โกรธ ไมพ่อใจ แผดเสยีงดว้ยความขุน่เคอืง 

  ล าดับนัน้ นางกาลไีดค้ดิวา่ ‘นายหญงิของเราไมแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่น 

ภายในเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลอ่นไมม่คีวามโกรธ ทีไ่มแ่สดงความโกรธทีม่อียูใ่นภายในให ้

ปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทัง้หลายเรยีบรอ้ยด ีไมใ่ชห่ลอ่นไมม่คีวามโกรธ ทาง 

ทีด่ ีเราจะตอ้งทดลองใหย้ิง่ข ึน้ไปกวา่นีอ้กี’ ตอ่มา นางกาลก็ีตืน่สายยิง่กวา่ทกุวนั 

  ครัง้นัน้ หญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิาก็รอ้งตวาดดา่นางกาลวีา่ ‘เฮย้ นางกาล ี

ชาตชิัว่’ 

  นางกาลขีานรับวา่ ‘อะไรเจา้คะ่ นายหญงิ’ 

  นางเวเทหกิาถามวา่ ‘เฮย้ ท าไมจงึตืน่สายนัก’ 

  นางกาลตีอบวา่ ‘ไมม่อีะไรเจา้คะ่’ 

  นางจงึกลา่วอกีวา่ ‘เฮย้ นางชาตชิัว่ เมือ่ไมม่อีะไร ท าไมจงึตืน่สายเลา่’ 

แลว้โกรธจัด ควา้ลิม่ประตขูวา้งศรีษะ ปากก็ดา่วา่ ‘ขา้จะตหีัวเอ็งใหแ้ตก’ 

  คราวนัน้ นางกาลหีัวแตกมเีลอืดไหลโชก เทีย่วโพนทะนาแกค่นบา้นใกล ้

เรอืนเคยีงวา่ ‘พอ่คณุแมค่ณุทัง้หลาย ขอเชญิดกูารกระท าของคนเรยีบรอ้ย เจยีมตน 

ใจเย็นเถดิ นางโกรธไมพ่อใจวา่ตืน่สาย จงึควา้ลิม่ประตขูวา้งศรีษะของสาวใชค้นหนึง่ 

ปากก็ดา่วา่ ‘ขา้จะตหีัวเอ็งใหแ้ตก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตัง้แตนั่น้มา กติตศิัพทอ์ันชัว่ชา้ของหญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิา 

ก็ขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘หญงิแมเ่รอืนชือ่เวเทหกิา เป็นหญงิดรุา้ย ไมเ่จยีมตน ใจรอ้น’ 

แมฉั้นใด ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูเ้รยีบรอ้ยนักเรยีบรอ้ยหนา 

เจยีมตนนักเจยีมตนหนา ใจเย็นนักใจเย็นหนา ก็เพยีงชัว่เวลาทีถ่อ้ยค าอันไมเ่ป็นที ่

พอใจไมม่ากระทบเทา่นัน้ แตเ่มือ่ใด ถอ้ยค าอันไมเ่ป็นทีพ่อใจมากระทบเธอเขา้ เมือ่นัน้ 

ควรทราบวา่ ‘เธอเป็นผูเ้รยีบรอ้ย เป็นผูเ้จยีมตน เป็นผูใ้จเย็นจรงิ‘๑ ภกิษุทีท่ าตน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ความนีม้คีวามหมายวา่ เมือ่ใด ถอ้ยค าทีไ่มน่่าพอใจมากระทบโสตประสาทเธอเขา้ แลว้เธอสามารถ 

   ด ารงอยูใ่นอธวิาสนขันต(ิความอดทนคอืความอดกลัน้)ได ้ไมโ่กรธ พงึทราบว่า เธอเป็นผูเ้รยีบรอ้ย เจยีมตน 

   และใจเย็น (ม.ม.ูอ. ๒/๒๒๖/๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

เป็นคนวา่งา่ย ถงึความเป็นผูว้า่งา่ย เพราะเหตแุหง่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๑ เราไมเ่รยีกวา่ ‘เป็นผูว้า่งา่ยเลย’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะภกิษุนัน้เมือ่ไมไ่ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารนัน้ 

ก็จะไมเ่ป็นผูว้า่งา่ย ไมถ่งึความเป็นผูว้า่งา่ย แตภ่กิษุผูส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

นอบนอ้มธรรม เป็นผูว้า่งา่ย ถงึความเป็นผูว้า่งา่ย เราเรยีกวา่ ‘เป็นผูว้า่งา่ย’ 

เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจักสกัการะ เคารพ นับถอื 

บชูา นอบนอ้มธรรม จักเป็นผูว้า่งา่ย จักถงึความเป็นผูว้า่งา่ย’ 

อบุายระงบัความโกรธ 

  [๒๒๗] ภกิษุทัง้หลาย วธิพีดูทีบ่คุคลอืน่จะใชพ้ดูกบัเธอทัง้หลาย ๕ ประการนี ้

คอื 

   ๑. พดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควร 

   ๒. พดูเรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิ 

   ๓. พดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคาย 

   ๔. พดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชน ์

   ๕. มเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

  บคุคลอืน่เมือ่พดู จะพงึพดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควรก็ตาม จะพงึพดู 

เรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิก็ตาม จะพงึพดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคายก็ตาม 

จะพงึพดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชนก็์ตาม จะพงึมเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

ก็ตาม ในขอ้นัน้ เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน 

เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่อันเป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้ ี

เมตตาจติ ไมม่โีทสะ เราจักแผเ่มตตาจติไปใหบ้คุคลนัน้อยู ่และเราจักแผ่เมตตาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ๒ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนไปยังสตัวโ์ลก 

ทกุหมูเ่หลา่อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจตินัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๒๓ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๒๓ ในเลม่นี ้

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๘ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๖๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

ท าใจใหห้นกัแนน่เหมอืนแผน่ดนิ 

  [๒๒๘] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุถอืเอาจอบและตะกรา้มาแลว้พดู 

อยา่งนีว้า่ ‘เราจักท าแผน่ดนิใหญน่ีไ้มใ่หเ้ป็นแผน่ดนิ’ เขาขดุลงตรงทีนั่น้ ๆ โกย 

เศษดนิทิง้ลงไปในทีนั่น้ ๆ บว้นน ้าลายลงในทีนั่น้ ๆ ถา่ยปัสสาวะรดลงในทีนั่น้ ๆ 

แลว้พดูส าทับวา่ ‘เอ็งอยา่เป็นแผน่ดนิ เอ็งอยา่เป็นแผน่ดนิ’ เธอทัง้หลายเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุุษนัน้พงึท าแผน่ดนิใหญน่ี้ไมใ่หเ้ป็นแผน่ดนิไดห้รอืไม่” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะแผน่ดนิใหญน่ีล้กึหาประมาณมไิด ้เขาจะท า 

แผน่ดนิใหญนั่น้ไมใ่หเ้ป็นแผน่ดนิไมไ่ดง้า่ย บรุษุนัน้จะตอ้งไดรั้บความเหน็ดเหนือ่ย 

และความล าบากใจเป็นแน่แท”้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย วธิพีดูทีบ่คุคลอืน่จะใชพ้ดูกับเธอทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มอียู ่๕ ประการนี ้คอื 

  ๑. พดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควร 

  ๒. พดูเรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิ 

  ๓. พดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคาย 

  ๔. พดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชน ์

  ๕. มเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

  บคุคลอืน่เมือ่พดู จะพงึพดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควรก็ตาม จะพงึพดู 

เรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิก็ตาม จะพงึพดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคายก็ตาม 

จะพงึพดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชนก็์ตาม จะพงึมเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

ก็ตาม ในขอ้นัน้ เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน 

เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่อันเป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้ ี

เมตตาจติ ไมม่โีทสะ เราจักแผเ่มตตาจติไปใหบ้คุคลนัน้อยู ่และเราจักแผเ่มตตาจติ 

อันไพบลูย ์เสมอดว้ยแผน่ดนิ เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีน ไปยังสตัวโ์ลกทกุหมูเ่หลา่อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจตินัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

ท าใจใหว้า่งเหมอืนอากาศ 

  [๒๒๙] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุถอืเอาคร่ังสเีหลอืง สเีขยีว หรอื 

สแีดงเลอืดนกมาแลว้พดูอยา่งนีว้า่ ‘เราจักเขยีนรปูในอากาศนี ้ท าใหเ้ป็นรปูปรากฏ’ 

เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้จะเขยีนรปูในอากาศนี ้ท าใหเ้ป็น 

รปูปรากฏไดห้รอืไม”่ 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะอากาศนีไ้มม่รีปูรา่ง ชีใ้หเ้ห็นไมไ่ด ้เขาจะ 

เขยีนรปูในอากาศนัน้ ท าใหเ้ป็นรปูปรากฏไมไ่ดง้า่ยเลย บรุษุนัน้จะตอ้งเหน็ดเหนือ่ย 

ล าบากใจเสยีเปลา่เป็นแน่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย วธิพีดูทีบ่คุคลอืน่จะใชพ้ดูกับเธอทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มอียู ่๕ ประการนี ้คอื 

   ๑. พดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควร 

     ฯลฯ 

   ๕. มเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

  ฯลฯ และเราจักแผเ่มตตาจติอันไพบลูย ์เสมอดว้ยอากาศ เป็นมหัคคตะ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไปยังสัตวโ์ลกทกุหมูเ่หลา่อันเป็น 

อารมณ์ของเมตตาจตินัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

ท าใจใหเ้ย็นเหมอืนแมน่ า้ 

  [๒๓๐] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุถอืคบหญา้ทีล่กุโพลงมาแลว้พดู 

อยา่งนีว้า่ ‘เราจักเผาแมน่ ้าคงคาใหร้อ้นจัด เดอืดเป็นควนัพุง่ดว้ยคบหญา้ทีล่กุโพลง 

แลว้นี’้ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้จักเผาแมน่ ้าคงคาใหร้อ้น 

จัด เดอืดเป็นควนัพุง่ดว้ยคบหญา้ทีล่กุโพลงแลว้ไดห้รอืไม่” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะแมน่ ้าคงคาเป็นแมน่ ้าทีล่กึสดุประมาณ เขาจะ 

ท าแมน่ ้าคงคานัน้ใหร้อ้นจัด เดอืดเป็นควนัพุง่ดว้ยคบหญา้ทีลุ่กโพลงแลว้ไมไ่ดง้า่ยเลย 

บรุษุนัน้จะตอ้งเหน็ดเหนือ่ยล าบากใจเสยีเปลา่เป็นแน่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย วธิพีดูทีบ่คุคลอืน่จะใชพ้ดูกับเธอทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มอียู ่๕ ประการนี ้คอื 

   ๑. พดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควร 

     ฯลฯ 

   ๕. มเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

  ฯลฯ และเราจักแผเ่มตตาจติอันไพบลูย ์เสมอดว้ยแมน่ ้า เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนไปยังสตัวโ์ลกทกุหมูเ่หลา่อันเป็นอารมณ์ของ 

เมตตาจตินัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

ท าใจใหอ้อ่นโยนเหมอืนกระสอบหนงัแมว 

  [๒๓๑] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนกระสอบหนังแมวทีฟ่อกแลว้ ฟอก 

สะอาดแลว้ ฟอกเรยีบรอ้ยแลว้ ออ่นนุ่มดังปยุนุ่น ตไีมม่เีสยีง ตไีมด่ัง ถา้มบีรุษุ 

ถอืเอาไมห้รอืกระเบือ้งมาแลว้พดูอยา่งนีว้า่ ‘เราจักท ากระสอบหนังแมวนีท้ีฟ่อกแลว้ 

ฟอกสะอาดแลว้ ฟอกเรยีบรอ้ยแลว้ ออ่นนุ่มดังปยุนุ่น ตไีมม่เีสยีง ตไีมด่ัง ใหม้ ี

เสยีงดังกอ้งดว้ยไมห้รอืกระเบือ้ง’ เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้ 

จะท ากระสอบหนังแมวนีท้ีฟ่อกแลว้ ฟอกสะอาดแลว้ ฟอกเรยีบรอ้ยแลว้ ออ่นนุ่ม 

ดังปยุนุ่น ตไีมม่เีสยีง ตไีมด่ัง ใหก้ลับมเีสยีงดังกอ้งขึน้ดว้ยไมห้รอืกระเบือ้งได ้

หรอืไม”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะกระสอบหนังแมวนีท้ีเ่ขาฟอกแลว้ ฟอกสะอาด 

แลว้ ฟอกเรยีบรอ้ยแลว้ ออ่นนุ่มดังปยุนุ่น ตไีมม่เีสยีง ตไีมด่ัง เขาจะท ากระสอบ 

หนังแมวนัน้ใหก้ลับมเีสยีงดังกอ้งขึน้ดว้ยไมห้รอืกระเบือ้งไมไ่ดง้า่ยเลย บรุษุนัน้จะ 

ตอ้งเหน็ดเหนือ่ยล าบากใจเสยีเปลา่เป็นแน่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย วธิพีดูทีบ่คุคลอืน่จะใชพ้ดูกับพวกเธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มอียู ่๕ ประการนี ้คอื 

   ๑. พดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควร 

   ๒. พดูเรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิ 

   ๓. พดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคาย 

   ๔. พดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชน ์

   ๕. มเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

  บคุคลอืน่เมือ่พดู จะพงึพดูตามกาลอันสมควรหรอืไมส่มควรก็ตาม จะพงึพดู 

เรือ่งทีเ่ป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิก็ตาม จะพงึพดูค าทีอ่อ่นหวานหรอืหยาบคายก็ตาม 

จะพงึพดูค าทีม่ปีระโยชนห์รอืไรป้ระโยชนก็์ตาม จะพงึมเีมตตาจติพดูหรอืมโีทสะพดู 

ก็ตาม ในขอ้นัน้ เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน 

เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และจักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่อันเป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้ ี

เมตตาจติ ไมม่โีทสะ เราจักแผเ่มตตาจติไปใหบ้คุคลนัน้อยู ่และเราจักแผเ่มตตาจติ 

อันไพบลูย ์เสมอดว้ยกระสอบหนังแมว เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไม ่

มคีวามเบยีดเบยีนไปยังสตัวโ์ลกทกุหมูเ่หลา่อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจตินัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑. กกจปูมสตูร 

 

โอวาทอปุมาดว้ยเลือ่ย 

  [๒๓๒] ภกิษุทัง้หลาย หากพวกโจรผูป้ระพฤตติ า่ทราม จะพงึใชเ้ลือ่ยทีม่ ี

ทีจั่บ ๒ ขา้งเลือ่ยอวยัวะนอ้ยใหญ ่ผูม้ใีจคดิรา้ยแมใ้นพวกโจรนัน้ ก็ไมช่ือ่วา่ท า 

ตามค าสัง่สอนของเรา เพราะเหตทุีอ่ดกลัน้ไมไ่ดนั้น้ แมใ้นขอ้นัน้ เธอทัง้หลาย 

ควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘จติของเราจักไมแ่ปรผัน เราจักไมเ่ปลง่วาจาชัว่หยาบ และ 

จักอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่โีทสะ เราจักแผเ่มตตาจติ 

ไปใหบ้คุคลนัน้อยู ่และเราจักแผเ่มตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนไปยังสตัวโ์ลกทกุหมูเ่หลา่อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจติ 

นัน้อยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกดว้ยอาการดังกลา่วมานี้ 

  [๒๓๓] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรมนสกิารถงึโอวาทซึง่มอีปุมาดว้ยเลือ่ย 

นีเ้นอืง ๆ เถดิ เธอทัง้หลายเห็นวธิพีดูทีม่โีทษนอ้ยหรอืมโีทษมาก ทีเ่ธอทัง้หลาย 

อดกลัน้ไมไ่ดห้รอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงมนสกิาร 

ถงึโอวาทซึง่มอีปุมาดว้ยเลือ่ยนีเ้นอืง ๆ เถดิ ขอ้นัน้จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่สขุแก ่

เธอทัง้หลายสิน้กาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ- 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

กกจปูมสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยอสรพษิ 

  [๒๓๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  ๑สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้แกภ่กิษุชือ่อรฏิฐะ 

ผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้๒วา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อันตราย๓ 

ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่๔ 

  ภกิษุหลายรปูไดท้ราบขา่ววา่ “ทฏิฐชิัว่เชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกอ่รฏิฐภกิษุผูม้ ี

บรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ 

จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๒/๔๑๗/๕๒๕-๕๒๘, ว.ิจู. (แปล) ๖/๖๕/๑๓๑ 

๒ คทฺธาธปิพฺุโพ ผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ อรรถกถาอธบิายว่า คทฺเธ พาธยสึตู ิคทฺธพาธโิน, 

   คทฺธพาธโิน ปพฺุพปรุสิา อสฺสาต ิคทฺธพาธปิพฺุโพ. ... คชิฺฌฆาฏกกลุปฺปสตูสฺส (พรานฆา่นกแรง้เป็นบรรพบรุษุ 

   ของเขา เหตนัุน้ เขาจงึชือ่วา่เป็นผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้) หมายความว่า เป็นคนเกดิในตระกลู 

   พรานฆา่นกแรง้ (ว.ิอ. ๒/๔๑๗/๔๑๘) 

๓ ธรรมกอ่อนัตราย หมายถงึธรรมกอ่อันตราย ๕ อยา่ง คอื (๑) กรรม ไดแ้ก ่อนันตรยิกรรม ๕ (๒) กเิลส 

   ไดแ้ก ่นยิตมจิฉาทฏิฐ ิ(๓) วบิาก ไดแ้ก ่การเกดิเป็นบัณเฑาะก ์สัตวด์รัิจฉาน และสัตว ์๒ เพศ 

   (๔)อรยิปุวาท ไดแ้ก ่การวา่รา้ยพระอรยิเจา้ (๕) อาณาวตีกิกมะ ไดแ้ก ่อาบัต ิ๗ กองทีภ่กิษุจงใจลว่งละเมดิ 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๔/๙) 

๔ พระอรฏิฐะ รปูนีเ้ป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ รูแ้ตอ่ันตรายกิธรรมบางสว่น แตไ่มรู่เ้รือ่งอันตรายกิธรรมแหง่ 

   การลว่งละเมดิพระวนัิยบัญญัต ิเพราะเหตทุีท่า่นไมฉ่ลาดเรือ่งวนัิย ดังนัน้ ทา่นจงึเกดิความคดิอยา่งนี้วา่ 

   “พวกคฤหัสถท์ียุ่ง่เกีย่วอยูก่ับกามคณุ ทีเ่ป็นโสดาบันก็ม ีเป็นสกทาคามก็ีม ีเป็นอนาคามก็ีม ีแมพ้วก 

   ภกิษุก็ยังเห็นรปูทีน่่าชอบใจทีจ่ะพงึรูด้ว้ยจักษุ ฯลฯ ยังถกูตอ้งสิง่สมัผัสทีจ่ะพงึรูด้ว้ยกาย ยังใชส้อยผา้ปู 

   ผา้หม่ออ่นนุ่ม สิง่นัน้ทัง้หมดยังถอืวา่ควร เพราะเหตไุร รปู เสยีง กลิน่ รส สัมผัสของหญงิจงึจะไมค่วร 

   สิง่เหล่านัน้ตอ้งควรแน่นอน” ครัน้เกดิทฏิฐชิัว่ขึน้มาแลว้ ก็โตแ้ยง้พระสัพพัญญตุญาณคัดคา้นเวสารัชช- 

   ญาณใสต่อและหนามในอรยิมรรควา่ “ไฉนพระผูม้พีระภาคจงึทรงบัญญัตปิฐมปาราชกิอยา่งกวดขัน 

   ประดจุกัน้มหาสมทุร ในขอ้นีไ้มม่โีทษ” ประหารอาณาจักรของพระชนิเจา้ดว้ยกลา่ววา่ “เมถนุธรรม ไมม่ ี

   โทษ” (ว.ิอ. ๒/๔๑๗/๔๑๘-๔๑๙, ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๔/๙-๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

สามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหา 

อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่วกับอรฏิฐภกิษุผูม้ี 

บรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ดังนีว้า่ “ทา่นอรฏิฐะ ไดท้ราบวา่ ทฏิฐชิัว่เชน่นีไ้ด ้

เกดิขึน้แกท่า่นวา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ 

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถกอ่ 

อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ จรงิหรอื” 

  อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้กลา่วว่า “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ 

ทา่นทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรม 

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ ้

ซอ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ปรารถนาจะปลดเปลือ้งอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็น 

พรานฆา่นกแรง้จากทฏิฐชิัว่นี ้จงึซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนดว้ยค าพดูวา่ “ทา่นอรฏิฐะ 

ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

ไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสอยา่งนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการ 

ตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

  ‘กามทัง้หลาย๑มคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

มโีทษยิง่ใหญ ่

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๒/๔๑๗/๕๒๖-๕๒๗, องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๗๖/๑๓๔, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๓/๗-๘, 

   ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๔๗/๔๖๙-๔๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนของทีข่อยมืมา ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้๑ ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่” 

  อรฏิฐภกิษุถกูภกิษุเหลา่นัน้ ซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนอยูอ่ยา่งนี ้แตก็่ยังกลา่ว 

ดว้ยความยดึมั่นถอืมั่นทฏิฐชิัว่นัน้อยูอ่ยา่งนัน้วา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ ทา่น 

ทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตาม 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่ง 

เสพไดจ้รงิไม”่ 

อรฏิฐภกิษุคดัคา้นพระธรรม 

  [๒๓๕] เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมส่ามารถจะปลดเปลือ้งอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็น 

พรานฆา่นกแรง้จากทฏิฐชิัว่นัน้ได ้จงึพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้แกอ่รฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็น 

พรานฆา่นกแรง้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ 

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถก่ออันตราย 

แกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ ขา้พระองคทั์ง้หลายไดฟั้งวา่ ‘ไดย้นิวา่ ทฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผลไมค้าตน้ หมายถงึกามทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนผลไมม้พีษิ เพราะบ่ันทอนรา่งกาย [วสิรกฺุขผลปูมา 

   สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลภิญฺชนฏฺเฐน] (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๔/๑๐) 

   อกีนัยหนึง่ คนทีต่อ้งการผลไม ้เทีย่วแสวงหาผลไม ้เมือ่พบตน้ไมผ้ลดกจงึปีนขึน้ไปเก็บกนิ เก็บใสห่อ่ 

   อกีคนหนึง่ก็ตอ้งการผลไมเ้ชน่กัน เทีย่วแสวงหา พบเห็นตน้ไมผ้ลดกตน้เดยีวกันนัน้ แตแ่ทนทีจ่ะปีนขึน้ไป 

   เก็บผลไมก้นิ กลับเอาขวานตัดตน้ไมผ้ลดกนัน้ในขณะทีค่นแรกยังอยูบ่นตน้ไม ้อันตรายจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

   (ด.ู ม.ม. (แปล) ๑๓/๔๘/๔๕-๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

ขึน้แกอ่รฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่ 

อันตราย ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ 

  ล าดับนัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายเขา้ไปหาอรฏิฐภกิษุแลว้ไดถ้ามทา่นวา่ ‘ทา่น 

อรฏิฐะ ไดท้ราบวา่ ทฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้แกท่า่นวา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่ 

อันตราย ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ เมือ่ขา้พระองค ์

ทัง้หลายกลา่วอยา่งนี ้อรฏิฐภกิษุไดพ้ดูกับขา้พระองคทั์ง้หลายวา่ ‘เหมอืนจะเป็น 

อยา่งนัน้ ทา่นทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ัง 

วา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เป็นธรรมกอ่อนัตราย ก็หาสามารถกอ่อนัตราย 

แกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ 

  ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายปรารถนาจะปลดเปลือ้งอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุ 

เป็นพรานฆา่นกแรง้จากทฏิฐชิัว่นัน้ จงึซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนดว้ยค าพดูวา่ ‘ทา่นอรฏิฐะ 

ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

ไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสอยา่งนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทัง้หลายทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไว ้

โดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

  ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

มโีทษยิง่ใหญ ่ฯลฯ 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษ 

ยิง่ใหญ’่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุ เป็นพรานฆา่นกแรง้ถกูขา้พระองคทั์ง้หลายซกัไซ ้ไลเ่ลยีง 

สอบสวนอยูแ่มอ้ยา่งนี ้ก็ยงักลา่วดว้ยความยดึมั่นถอืมั่นทฏิฐชิัว่นัน้อยูอ่ยา่งนัน้วา่ 

‘เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ทา่นทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ 

จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถ 

กอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลายไมส่ามารถจะปลดเปลือ้ง 

อรฏิฐภกิษุจากทฏิฐชิัว่ได ้จงึกราบทลูเนือ้ความนีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค พระพทุธเจา้ขา้” 

โทษของทฏิฐชิ ัว่ 

  [๒๓๖] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ 

“มาเถดิ ภกิษุ เธอจงไปเรยีกอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้มา 

ตามค าของเราวา่ ‘ทา่นอรฏิฐะ พระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” 

  ภกิษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้ไปหาอรฏิฐภกิษุถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วกับทา่นวา่ 

“ทา่นอรฏิฐะ พระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” 

  อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี 

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้วา่ 

“อรฏิฐะ ไดย้นิวา่ ทฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้แกเ่ธอวา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อนัตราย 

ก็หาสามารถท าอันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ จรงิหรอื” 

  อรฏิฐภกิษุกราบทลูวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็น 

ธรรมกอ่อันตราย ก็หาสามารถท าอันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมฆบรุษุ เธอรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี้ 

แกใ่คร เรากลา่วธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายโดยประการตา่ง ๆ 

มใิชห่รอื และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  เรากลา่ววา่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

มโีทษยิง่ใหญ ่

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนของทีข่อยมืมา ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้ ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว ... 

  กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่’ 

  โมฆบรุษุ ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอชือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยทฏิฐทิีถ่อืไวผ้ดิ ชือ่วา่ 

ท าลายตนเองและชือ่วา่ประสบสิง่มใิชบ่ญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ความไม ่

เกือ้กลู เพือ่ความทกุขแ์กเ่ธอตลอดกาลนาน” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่ 

นกแรง้นีจ้ะกระท าญาณใหส้งูสง่ในธรรมวนัิยนีไ้ดห้รอืไมไ่ด”้ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความสงูสง่แหง่ญาณไร ๆ 

ทีจ่ะพงึมนัีน้จักมไีมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่ 

นกแรง้ก็น่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเห็นอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ 

น่ังนิง่ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ จงึไดต้รัสกับเธอวา่ 

“โมฆบรุษุ เธอจักปรากฏดว้ยทฏิฐชิัว่ของตนเองนี ้เราจักสอบถามภกิษุทัง้หลาย 

ในทีน่ี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  [๒๓๗] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย แมเ้ธอทัง้หลายก็รูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี ้เหมอืนทีอ่รฏิฐภกิษุ 

ผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้นีก้ลา่วตูเ่ราดว้ยทฏิฐทิีย่ดึถอืไวผ้ดิ ชือ่วา่ท าลาย 

ตนเองและชือ่วา่ประสบสิง่มใิชบ่ญุเป็นอันมากหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขอ้นัน้ไมเ่ป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้ เพราะวา่ 

พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทัง้หลายทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายแกข่า้พระองค ์

ทัง้หลายโดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพ 

ไดจ้รงิ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวาม 

คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนทอ่นกระดกู มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่ฯลฯ กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีุกขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ชอบแลว้ ภกิษุทัง้หลาย ทีเ่ธอทัง้หลายรูท่ั้ว 

ถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนีเ้หมอืนทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ธรรมทัง้หลายเป็นธรรมกอ่ 

อันตรายแกเ่ธอทัง้หลายโดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตราย 

แกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ เรากลา่ววา่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวาม 

คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนทอ่นกระดกู มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่ฯลฯ กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีุกขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ’่ 

  เออก็ อรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้นี้กลา่วตูเ่รา ดว้ยทฏิฐทิีย่ดึ 

ถอืไวผ้ดิ ชือ่วา่ท าลายตนเอง และชือ่วา่ประสบสิง่มใิชบ่ญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้จัก 

เป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ความทกุขแ์กอ่รฏิฐโมฆบรุษุนัน้ตลอดกาลนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่รฏิฐภกิษุนัน้จะเสพกามโดยปราศจากกาม 

ปราศจากกามสญัญา และปราศจากกามวติก 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

การเลา่เรยีนธรรมของโมฆบรุษุ 

  [๒๓๘] ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุบางพวกในธรรมวนัิยนีย้อ่มเลา่เรยีนธรรม 

คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม 

และเวทัลละ๑ พวกเขาเลา่เรยีนธรรมนัน้แลว้ไมไ่ตร่ตรองเนือ้ความแหง่ธรรมเหลา่นัน้ 

ดว้ยปัญญา ธรรมเหลา่นัน้จงึไมป่ระจักษ์ชดัแกพ่วกเขา ผูไ้มไ่ตรต่รองเนือ้ความดว้ย 

ปัญญา โมฆบรุษุเหลา่นัน้เลา่เรยีนธรรมมุง่จะขม่ขูผู่อ้ ืน่ และมุง่จะเปลือ้งตนจากค า 

นนิทาวา่รา้ย ยอ่มไมไ่ดรั้บประโยชนแ์หง่ธรรมนัน้ เหมอืนทีเ่หลา่กลุบตุรเลา่เรยีน 

ธรรมไดรั้บ ธรรมเหลา่นัน้ทีพ่วกเขาเรยีนไมด่ ียอ่มเป็นไปเพือ่ส ิง่มใิชป่ระโยชน ์

เพือ่ความทกุขส์ ิน้กาลนาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะพวกเขาเรยีนธรรมทัง้หลายมาไมด่ ี

  บรุษุผูต้อ้งการงพูษิ เทีย่วเสาะแสวงหางพูษิ เขาพบงพูษิตัวใหญจ่งึจับมันที ่

ขนดหางหรอืทีห่าง งพูษินัน้จะพงึแวง้กัดเขาทีม่อื ทีแ่ขน หรอืทีอ่วยัวะนอ้ยใหญ่ 

แหง่ใดแหง่หนึง่ เพราะการถกูกัดนัน้เขาก็จะตาย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตุตะ ไดแ้ก ่อภุโตวภิังค ์นทิเทส ขันธกะ ปรวิาร มงคลสตูร รตนสตูร นาฬกสตูร ตวัุฏฏกสตูร ในสตุตนบิาต 

   และพทุธวจนะอืน่ ๆ ทีม่ชี ือ่วา่สตุตะ 

   เคยยะ ไดแ้ก ่พระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยตุตนกิาย 

   เวยยากรณะ ไดแ้ก ่พระอภธิรรมปิฎกทัง้หมด พระสตูรทีไ่ม่มคีาถา และพทุธพจนอ์ืน่ทีไ่ม ่

   จัดเขา้ในองค ์๘ ทีเ่หลอื 

   คาถา ไดแ้ก ่ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา และคาถาลว้นในสตุตนบิาตทีไ่มม่ชี ือ่วา่เป็นสตูร 

   อทุาน ไดแ้ก ่พระสตูร ๘๒ สตูรทีเ่กีย่วดว้ยคาถาทีท่รงเปลง่ดว้ยพระหฤทัยสหรคตดว้ยโสมนัสญาณ 

   อติวิตุตกะ ไดแ้ก ่พระสตูร ๑๑๐ สตูร ทีต่รัสโดยนัยวา่ วตฺุตมทิ  ภควตา เป็นตน้ 

   ชาตกะ ไดแ้ก ่ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง มอีปัณณกชาดก เป็นตน้ 

   อพัภตูธรรม ไดแ้ก่ พระสตูรทีว่า่ดว้ยเรือ่งอัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ทัง้หมด ทีต่รัสโดยนัยว่า “ภกิษุทัง้หลาย 

   ขอ้อัศจรรยไ์มเ่คยม ี๔ อยา่งนี้ หาไดใ้นอานนท”์ ดังนีเ้ป็นตน้ 

   เวทลัละ ไดแ้ก ่พระสตูรแบบถาม-ตอบ ซึง่ผูถ้ามไดท้ัง้ความรู ้และความพอใจ เชน่ จูฬเวทัลลสตูร 

   มหาเวทัลลสตูร สัมมาทฏิฐสิตูร สักกปัญหสตูร สังขารภาชนยีสตูร และมหาปณุณมสตูร (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๓๘/๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเขาจับงพูษิไมด่ ีแมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุบางพวกในธรรมวนัิยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เลา่เรยีน 

ธรรมคอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อพัภตู- 

ธรรม และเวทัลละ พวกเขาเลา่เรยีนธรรมนัน้แลว้ไมไ่ตรต่รองเนือ้ความแหง่ธรรม 

เหลา่นัน้ดว้ยปัญญา ธรรมเหลา่นัน้จงึไมป่ระจักษ์ชดัแกพ่วกเขาผูไ้มไ่ตรต่รองเนือ้ 

ความดว้ยปัญญา โมฆบรุุษเหลา่นัน้เลา่เรยีนธรรม มุง่จะขม่ขูผู่อ้ ืน่ และมุง่จะ 

เปลือ้งตนจากค านนิทาวา่รา้ย ยอ่มไมไ่ดรั้บประโยชนแ์หง่ธรรมนัน้ เหมอืนทีเ่หลา่ 

กลุบตุรเลา่เรยีนธรรมไดรั้บ ธรรมเหลา่นัน้ทีพ่วกเขาเรยีนไมด่ ียอ่มเป็นไปเพือ่ส ิง่ 

มใิชป่ระโยชน ์เพือ่ความทกุขส์ ิน้กาลนาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะพวกเขาเรยีนธรรมทัง้หลายมาไมด่ ี

การเลา่เรยีนธรรมของกลุบตุร 

  [๒๓๙] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางพวกในธรรมวนัิยนีย้อ่มเลา่เรยีนธรรม๑ 

คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม 

และเวทัลละ พวกเขาเลา่เรยีนธรรมนัน้แลว้ ยอ่มไตรต่รองเนือ้ความแหง่ธรรมเหลา่นัน้ 

ดว้ยปัญญา ธรรมเหลา่นัน้จงึประจักษ์ชดั๒แกพ่วกเขาผูไ้ตรต่รองเนือ้ความดว้ย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เลา่เรยีนธรรม ในทีน่ีห้มายถงึเลา่เรยีนนติถรณปรยัิต ิแทจ้รงิปรยัิตมิ ี๓ นัย คอื (๑) อลคทัทปูรยิตัต ิ

   การเลา่เรยีนเปรยีบดว้ยงูพษิ ไดแ้กก่ารเลา่เรยีนมุง่ลาภสักการะดว้ยคดิวา่ ‘เราเล่าเรยีนแลว้จักไดจ้วีร 

   หรอืคนอืน่จะรูจั้กเราในทา่มกลางบรษัิท ๔’ (๒) นติถรณปรยิตัต ิการเลา่เรยีนมุง่ประโยชนค์อืการออกจากวัฏฏะ 

   ไดแ้กก่ารเล่าเรยีนดว้ยตัง้ใจว่า ‘เราเลา่เรยีนพทุธพจนแ์ลว้จักบ าเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ ใหไ้ดส้มาธ ิเริม่เจรญิ 

   วปัิสสนาแลว้ จักอบรมมรรค จักท าผลใหแ้จง้’ (๓) ภณัฑาคารกิปรยิตัต ิการเลา่เรยีนประดจุขนุคลัง ไดแ้ก่ 

   การเลา่เรยีนของพระขณีาสพ เพราะทา่นก าหนดรูข้ันธแ์ลว้ละกเิลสไดแ้ลว้ อบรมมรรค ท าใหแ้จง้ผลแลว้ 

   เมือ่เลา่เรยีนพทุธพจน ์เป็นผูท้รงแบบแผน รักษาประเพณี ตามรักษาอรยิวงศ ์ดังนัน้ในทีน่ีจ้งึหมายเอานัย 

   ที ่๒ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๙/๑๔) 

๒ ประจกัษช์ดั (นชิฺฌาน  ขมนฺต)ิ หมายถงึมาปรากฏวา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสศลีในสตูรนี ้ตรัสสมาธ,ิ วปัิสสนา, 

   มรรค, ผล, วัฏฏะ และววัิฏฏะไวใ้นสตูรนี ้ๆ’ ในอาคตสถานแหง่ศลี เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๙/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

ปัญญา กลุบตุรเหลา่นัน้เลา่เรยีนธรรมมใิชมุ่ง่จะขม่ขูผู่อ้ ืน่ และมใิชมุ่ง่จะเปลือ้งตน 

จากค านนิทาวา่รา้ย ยอ่มไดรั้บประโยชนแ์หง่ธรรมนัน้ เหมอืนทีเ่หลา่กลุบตุร 

เลา่เรยีนธรรมไดรั้บ ธรรมเหลา่นัน้ทีพ่วกเขาเรยีนดแีลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะพวกเขาเรยีนธรรมทัง้หลายมาดแีลว้ 

  บรุษุผูต้อ้งการงพูษิ เทีย่วเสาะแสวงหางพูษิ เขาพบงพูษิตัวใหญ ่จะพงึใชไ้ม ้

มงีา่มเหมอืนขาแพะกดไวแ้น่น ครัน้แลว้จงึจับทีค่ออยา่งมั่นคง ถงึแมง้พูษินัน้จะพงึ 

รัดมอื แขน หรอืทีอ่วยัวะนอ้ยใหญแ่หง่ใดแหง่หนึง่ของบรุษุนัน้ดว้ยขนดก็จรงิ ถงึ 

อยา่งนัน้ เพราะการรัดนัน้ เขาก็ไมต่าย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะเขาจับงพูษิไวม้ั่นแลว้ แมฉั้นใด กลุบตุรบางพวกในธรรมวนัิยนี ้ก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน เลา่เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ พวกเขาเหลา่นัน้เลา่เรยีนธรรมนัน้ 

แลว้ไตรต่รองเนือ้ความแหง่ธรรมเหลา่นัน้ดว้ยปัญญา ธรรมเหลา่นัน้จงึประจักษ์ชดั 

แกพ่วกเขา ผูไ้ตรต่รองเนือ้ความดว้ยปัญญา กลุบตุรเหลา่นัน้เลา่เรยีนธรรมมใิช ่

มุง่จะขม่ขูผู่อ้ ืน่ และมใิชมุ่ง่จะเปลือ้งตนจากค านนิทาวา่รา้ย ยอ่มไดรั้บประโยชน์ 

แหง่ธรรมนัน้ เหมอืนทีเ่หลา่กลุบตุรเลา่เรยีนธรรมไดรั้บ ธรรมเหลา่นัน้ทีพ่วกเขา 

เรยีนดแีลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะพวกเขาเรยีนธรรมทัง้หลายมาดแีลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจะพงึรูช้ดัเนือ้ความแหง่ภาษิตใด 

ของเรา ควรทรงจ าภาษิตนัน้ไวอ้ยา่งนัน้เถดิ เธอทัง้หลาย(หาก)จะไมพ่งึรูช้ดัเนือ้ 

ความแหง่ภาษิตใดของเรา ก็ควรสอบถามเรา หรอืถามภกิษุผูฉ้ลาดในภาษิตนัน้เถดิ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

ธรรมอปุมาดว้ยแพ 

  [๒๔๐] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมซึง่อปุมาดว้ยแพแกเ่ธอทัง้หลาย 

เพือ่การสลดัออก ไมใ่ชเ่พือ่การยดึถอืแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุผูเ้ดนิทางไกล พบหว้งน ้าใหญ ่ฝ่ังนี้น่า 

ระแวง มภัียเฉพาะหนา้ ฝ่ังโนน้เกษม ไมม่ภัียเฉพาะหนา้ เรอืหรอืสะพานส าหรับ 

ขา้มเพือ่จะไปฝ่ังโนน้ไมม่ ีเขาจะพงึคดิอยา่งนีว้า่ ‘หว้งน ้านีใ้หญนั่ก ฝ่ังนีน่้าระแวง 

มภัียเฉพาะหนา้ ฝ่ังโนน้เกษม ไมม่ภัียเฉพาะหนา้ เรอืหรอืสะพานส าหรับขา้มไป 

ฝ่ังโนน้ไมม่ ีทางทีด่ ีเราควรรวบรวมหญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไมม้าผกูเป็นแพ 

แลว้อาศัยแพนัน้ใชม้อืและเทา้พุย้น ้าก็จะขา้มฝ่ังไดโ้ดยสวสัด’ี ตอ่มา เขารวบรวม 

หญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไมม้าผกูเป็นแพ แลว้อาศัยแพนัน้ใชม้อืและเทา้พุย้น ้าขา้ม 

ฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีเขาขา้มฝ่ังไดแ้ลว้ จะพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘แพนีม้ปีระโยชนแ์ก ่

เรามากนัก เราอาศัยแพนี้ใชม้อืและเทา้พุย้น ้าขา้มฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีทางทีด่ ีเรา 

ควรยกแพนีข้ ึน้เทนิศรีษะ หรอืยกขึน้บา่แบกไปตามความปรารถนา’ เธอทัง้หลาย 

เขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้ผูก้ระท าอยา่งนี ้จะชือ่วา่ท าหนา้ทีใ่นแพนัน้ 

ถกูตอ้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขอ้นัน้ชือ่วา่ท าไมถ่กูตอ้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บรุษุนัน้ท าอยา่งไร จงึจะชือ่วา่ท า 

หนา้ทีใ่นแพนัน้ถกูตอ้ง ในขอ้นี ้บรุษุนัน้ขา้มฝ่ังแลว้จะพงึคดิอยา่งนีว้า่ ‘แพนี้ม ี

ประโยชนแ์กเ่รามากนัก เราอาศัยแพนีใ้ชม้อืและเทา้พุย้น ้าขา้มฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีทางทีด่ ี 

เราควรยกแพนีข้ ึน้วางไวบ้นบก หรอืใหล้อยอยูใ่นน ้า’ แลว้ไปตามความปรารถนา 

บรุษุนัน้ผูก้ระท าอยา่งนี ้จงึจะชือ่วา่ท าหนา้ทีใ่นแพนัน้ถกูตอ้ง แมฉั้นใด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน แสดงธรรมมอีปุมาดว้ยแพเพือ่ 

ตอ้งการสลดัออก ไมใ่ชเ่พือ่ตอ้งการจะยดึถอืแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายรูท่ั้วถงึ 

ธรรมซึง่เปรยีบดจุแพทีเ่ราแสดงแลว้ ควรละแมธ้รรมทัง้หลาย๑ ไมจ่ าเป็นตอ้ง 

กลา่วถงึอธรรมเลย 

ความเห็นของปถุชุนและอรยิสาวก 

  [๒๔๑] ภกิษุทัง้หลาย ทฏิฐฏิฐาน๒ ๖ ประการนี ้

  ทฏิฐฏิฐาน ๖ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ปถุชุน๓ในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดับ ไมไ่ดพ้บพระอรยิะ๔ทัง้หลาย ไมฉ่ลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมพ่บสตับรุษุทัง้หลาย 

ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของสตับรุษุ 

   ๑. จงึพจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา๕’ 

   ๒. จงึพจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา 

       ของเรา’ 

   ๓. จงึพจิารณาเห็นสญัญาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา 

       ของเรา’ 

   ๔. จงึพจิารณาเห็นสงัขารทัง้หลายวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็น 

       อัตตาของเรา’ 

   ๕. จงึพจิารณาเห็นรปูทีเ่ห็นแลว้ เสยีงทีฟั่งแลว้ อารมณ์ทีท่ราบแลว้ 

       ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้แลว้ ถงึแลว้ แสวงหาแลว้ ใคร่ครวญแลว้ดว้ย 

       ใจวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึสมถะและวปัิสสนา (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๐/๑๖) 

๒ ทฏิฐฏิฐาน เป็นชือ่ของทฏิฐ ิเพราะเป็นเหตแุหง่สักกายทฏิฐทิีย่ ิง่กวา่ทฏิฐเิกดิขึน้กอ่น และเป็นเหตแุหง่ 

   สัสสตทฏิฐบิา้ง เป็นชือ่ของอารมณ์ คอื ขันธ ์๕ และรปูารมณ์เป็นตน้บา้ง เป็นชือ่ของปัจจัย คอื อวชิชา 

   ผัสสะ สัญญา เป็นตน้บา้ง (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๑/๑๖, ม.ม.ูฏกีา ๒/๒๔๑/๑๑๐) 

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

๕ การเห็นว่า “น่ันของเรา” เป็นอาการของตัณหา, การเห็นว่า “เราเป็นน่ัน” เป็นอาการของมานะ, การเห็นวา่ 

   “น่ันเป็นอัตตาของเรา” เป็นอาการของทฏิฐ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๑๔๑/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

   ๖. จงึพจิารณาเห็นทฏิฐฏิฐานทีเ่ป็นไปวา่ ‘นัน้โลก นัน้อัตตา เรานัน้ 

       ตายแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

       จักด ารง อยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้แลวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

       น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ ไดพ้บพระอรยิะทัง้หลาย ฉลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของพระอรยิะ พบสตับรุษุทัง้หลาย 

ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของสตับรุษุ 

   ๑. จงึพจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

       ของเรา’ 

   ๒. จงึพจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

       อัตตาของเรา’ 

   ๓. จงึพจิารณาเห็นสญัญาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

       อัตตาของเรา’ 

   ๔. จงึพจิารณาเห็นสงัขารทัง้หลายวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

       น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

   ๕. จงึพจิารณาเห็นรปูทีเ่ห็นแลว้ เสยีงทีฟั่งแลว้ อารมณ์ทีท่ราบแลว้ 

       ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้แลว้ ถงึแลว้ แสวงหาแลว้ ใคร่ครวญแลว้ดว้ย 

       ใจวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

   ๖. จงึพจิารณาทฏิฐฏิฐานทีเ่ป็นไปวา่ ‘นัน้โลก นัน้อัตตา เรานัน้ตายแลว้ 

       จักเทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา จักด ารงอยู ่

       เทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้แล’ วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

       น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมส่ะดุง้ในเมือ่ไมม่เีหตนุ่าสะดุง้๑ คอื 

ภัยและตัณหา” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหตนุา่สะดุง้ ในทีน่ีห้มายถงึภัยและตัณหา (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๑/๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

ความสะดุง้และความไมส่ะดุง้ 

  [๒๔๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผู ้

มพีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ไมม่สี ิง่ภายนอก ความสะดุง้จะพงึมไีด ้

หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พงึมไีด ้ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘เราเคยมสี ิง่ใด บัดนีเ้ราไมม่สี ิง่นัน้ เราควรมสี ิง่ใด เราก็ไมไ่ดส้ ิง่นัน้’ 

บคุคลนัน้ยอ่มเศรา้โศก ละเหีย่ใจ พไิรร าพัน รอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ ถงึความมดืมน 

เมือ่ไมม่สี ิง่ภายนอก ความสะดุง้ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี”้ 

  “เมือ่ไมม่สี ิง่ภายนอก ความไมส่ะดุง้จะพงึมไีดห้รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พงึมไีด ้ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีไ้มม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราเคยมสี ิง่ใด 

บัดนีเ้ราไมม่สี ิง่นัน้ เราควรมสี ิง่ใด เราก็ไมไ่ดส้ ิง่นัน้’ บคุคลนัน้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก 

ไมล่ะเหีย่ใจ ไมพ่ไิรร าพัน ไมร่อ้งไหส้ะอกึสะอืน้ ไมถ่งึความมดืมน เมือ่ไมม่สี ิง่ 

ภายนอก ความไมส่ะดุง้ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี”้ 

  “เมือ่ไมม่สี ิง่ภายใน ความสะดุง้จะพงึมไีดห้รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พงึมไีด ้ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘นัน้โลก นัน้อัตตา 

เรานัน้ตายแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา จักด ารง 

อยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้’ ยอ่มไดย้นิตถาคตหรอืสาวกของตถาคตแสดงธรรม 

เพือ่ถอนทฏิฐ ิทฏิฐฏิฐาน ความตัง้มั่นแหง่ทฏิฐ ิความกลุม้รมุแหง่ทฏิฐ ิความยดึมั่น 

และอนุสยักเิลสทัง้ปวง เพือ่ระงับสงัขารทัง้ปวง เพือ่สลดัทิง้อปุธทัิง้ปวง เพือ่ความ 

สิน้ตัณหา เพือ่คลายความก าหนัด เพือ่ความดับสนทิ และเพือ่นพิพาน เขาม ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักขาดสญูแน่แท ้จักพนิาศแน่แท ้จักไมม่แีน่แท’้ บคุคล 

นัน้ยอ่มเศรา้โศก ละเหีย่ใจ พไิรร าพัน รอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ ถงึความมดืมน เมือ่ 

ไมม่สี ิง่ภายใน ความสะดุง้ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี”้ 

  ภกิษุนัน้ทลูถามวา่ “เมือ่ไมม่สี ิง่ภายใน ความไมส่ะดุง้จะพงึมไีดห้รอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พงึมไีด ้ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีไ้มม่ ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘นัน้โลก นัน้อัตตา เรานัน้ตายแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่ง ยั่งยนื คงที ่

ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา จักด ารงอยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้’ ยอ่มไดย้นิ 

ตถาคตหรอืสาวกของตถาคตแสดงธรรม เพือ่ถอนทฏิฐ ิทฏิฐฏิฐาน ความตัง้มั่น 

แหง่ทฏิฐ ิความกลุม้รมุแหง่ทฏิฐ ิความยดึมั่น และอนุสยักเิลสทัง้ปวง เพือ่ระงับ 

สงัขารทัง้ปวง เพือ่สลัดทิง้อปุธทัิง้ปวง เพือ่ความสิน้ตัณหา เพือ่คลายความก าหนัด 

เพือ่ความดับสนทิ และเพือ่นพิพาน เขาไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราจักขาดสญู 

แน่แท ้จักพนิาศแน่แท ้จักไมม่แีน่แท’้ บคุคลนัน้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ะเหีย่ใจ 

ไมพ่ไิรร าพัน ไมร่อ้งไหส้ะอกึสะอืน้ ไมถ่งึความมดืมน เมือ่ไมม่สี ิง่ภายใน ความไม ่

สะดุง้ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้ 

  [๒๔๓] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะพงึหวงแหนสิง่ทีค่วรหวงแหนซึง่เป็น 

ของเทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา พงึด ารงอยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงที ่

อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายเห็นสิง่ทีค่วรหวงแหนซึง่เป็นของเทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่ ี

ความแปรผันเป็นธรรมดา พงึด ารงอยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้หรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายไมเ่ห็นอยา่งนัน้เลย 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ เราก็ยังไมพ่จิารณาเห็นสิง่ทีค่วรหวงแหนซึง่ 

เป็นของเทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผันเป็นธรรมดา พงึด ารงอยูเ่ทยีบเทา่ 

สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้ 

  เธอทัง้หลายจะพงึเขา้ไปยดึถอือัตตวาทปุาทาน๑ซึง่เมือ่บคุคลยดึมั่นอยู ่โสกะ 

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

(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) จะไมพ่งึเกดิขึน้ เธอทัง้หลายเห็น 

อัตตวาทปุาทานซึง่เมือ่บคุคลยดึมั่นอยู ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จะไมพ่งึเกดิขึน้หรอืไม”่ 

  “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตัตวาทปุาทาน หมายถงึสักกายทฏิฐ ิ๒๐ ประการ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๓/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  “ดลีะ ถงึเราก็ยังไมพ่จิารณาเห็นอัตตวาทปุาทานซึง่เมือ่บคุคลยดึมั่นอยู ่โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจะไมพ่งึเกดิขึน้ 

  เธอทัง้หลายจะพงึอาศัยทฏิฐนิสิสยั๑ซึง่เมือ่บคุคลอาศัยอยู ่โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจะไมพ่งึเกดิขึน้ เธอทัง้หลายเห็นทฏิฐนิสิสยัซึง่เมือ่ 

บคุคลอาศัยอยู ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจะไมพ่งึเกดิขึน้หรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ดลีะ แมเ้ราก็ยังไมพ่จิารณาเห็น 

ทฏิฐนิสิสยัซึง่เมือ่บคุคลอาศัยอยู ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จะไมพ่งึเกดิขึน้” 

อนตัตลกัษณะ 

  [๒๔๔] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อัตตามอียู ่

ความยดึถอืวา่ ‘สิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตาของเรา’ ก็จะพงึมใีชไ่หม” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เมือ่ส ิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตามอียู ่ความยดึถอืวา่ ‘อัตตาของเรา’ จะพงึมใีชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เมือ่หาไมพ่บอัตตาและสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตาโดยความเป็นจรงิโดยความแน่แท ้

ทฏิฐทิีว่า่ ‘นัน้โลก นัน้อัตตา เรานัน้ตายแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่ง ยั่งยนื คงที ่ไมม่ ี

ความแปรผันเป็นธรรมดา จักด ารงอยูเ่ทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้’ นีม้เิป็นพาลธรรม 

(ธรรมของคนโง)่ สมบรูณ์แบบละหรอื” 

  “ท าไมจะไมเ่ป็นอยา่งนัน้ นัน้เป็นพาลธรรมสมบรูณ์แบบทเีดยีว พระพทุธ- 

เจา้ขา้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐนิสิสยั หมายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๓/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  “เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่ง หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์หรอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

วญิญาณเทีย่ง หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์หรอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ รปูอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด 

เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม เธอทัง้หลายควรเห็นรปูทัง้ปวงตามความเป็นจรงิ 

ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สงัขารเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ... วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม 

เธอทัง้หลายควรเห็นวญิญาณทัง้ปวงตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

การละสงัโยชน ์

  [๒๔๕] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 

เบือ่หน่ายในรปู เวทนา สัญญา สงัขาร และวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่ม 

คลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‘๓ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูถ้อนลิม่ 

ไดแ้ลว้บา้ง เป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มไดแ้ลว้บา้ง เป็นผูถ้อนเสาระเนยีดไดแ้ลว้บา้ง 

เป็นผูไ้มม่บีานประตบูา้ง เป็นผูป้ระเสรฐิ ลดธงคอืมานะลงแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

ปราศจากสงัโยชน(์กเิลสเครือ่งผกูสตัวไ์วใ้นภพ)แลว้บา้ง 

  ภกิษุเป็นผูถ้อนลิม่ไดแ้ลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะอวชิชาไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ 

ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ภกิษุเป็นผูถ้อนลิม่ไดแ้ลว้ เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุเป็นผูร้ ือ้เครือ่งแวดลอ้มไดแ้ลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะสงัขารคอืชาติ๔ ซึง่กอ่ภพใหมไ่ดเ้ด็ดขาดแลว้ 

ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้ม่ม ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุเป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มไดแ้ลว้ เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุเป็นผูถ้อนเสาระเนยีดไดแ้ลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะตัณหาไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ภกิษุเป็นผูถ้อนเสาระเนยีดไดแ้ลว้ เป็นอยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดเูชงิอรรถที ่๑-๓ ขอ้ ๕๔ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๓ ในเลม่นี้ 

๔ สงัขารคอืชาต ิหมายถงึกัมมาภสิังขาร อันเป็นปัจจัยแหง่ขันธท์ีเ่กดิในภพใหม ่เพราะเกดิและทอ่งเทีย่วไป 

   ในชาตติา่ง ๆ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๕/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  ภกิษุเป็นผูไ้มม่บีานประต ูเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ๑ ไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุเป็นผูไ้มม่บีานประต ูเป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุเป็นผูป้ระเสรฐิ ลดธงคอืมานะลงแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ ปราศจาก 

สงัโยชนแ์ลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะอัสมมิานะ(การถอืตัว) ไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดราก 

ถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุเป็นผูป้ระเสรฐิ ลดธงคอืมานะลงแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

ปราศจากสงัโยชนแ์ลว้ เป็นอยา่งนี้ 

การไมย่ดึถอื 

  [๒๔๖] ภกิษุทัง้หลาย เทวดาทัง้หลายพรอ้มทัง้พระอนิทร ์พรหม และ 

มารเสาะหาภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้อยา่งนี ้ยอ่มไมพ่บวา่ ‘วญิญาณของตถาคต๒ 

อาศัยสิง่นี’้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเรากลา่ววา่ ‘ในปัจจบุัน ใคร ๆ จะไมพ่งึ 

พบตถาคต’ สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วตูเ่ราผูก้ลา่วอยา่งนี ้ผูบ้อกอยา่งนี้ดว้ย 

ค าเท็จซึง่เลือ่นลอย ไมม่จีรงิ ไมเ่ป็นจรงิวา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูก้ าจัด ยอ่มบัญญัต ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

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

๒ ค าวา่ ตถาคต ในขอ้นีม้คีวามหมาย ๒ นัย คอื นัยที ่๑ ตถาคต ในค าวา่ ‘วญิญาณของตถาคตอาศัยสิง่นี’้ 

   หมายถงึสัตวผ์ูส้ ิน้อาสวะ ทรงมุง่ใชเ้พือ่ตรัสเรยีกแทนพระขณีาสพผูไ้มม่ปีฏสินธปิรนิพิพานแลว้ นัยที ่๒ ตถาคต 

   ในค าว่า ‘ถา้บคุคลเหล่าอืน่ดา่บรภิาษ ... กระทบกระทั่งตถาคต ...’ หมายถงึพระผูม้พีระภาคอรหันตสัมมา- 

   สัมพทุธเจา้ ผูส้ ิน้อาสวะ ทรงมุง่ใชเ้พือ่ตรัสเรยีกแทนพระองคเ์อง แตเ่มือ่วา่โดยสภาวธรรมแลว้ ทัง้ ๒ นัย 

   นัน้มคีวามหมายเดยีวกัน คอืสภาวะทีส่ ิน้อาสวะ และปรนิพิพาน จติของผูส้ ิน้อาสวะปรนิพิพานแลว้ 

   เทวดา มาร พรหม ไมส่ามารถจะคน้พบได ้ไมส่ามารถจะรูไ้ดว้า่ ‘อาศัยอารมณ์อะไรเป็นไป’ (ม.ม.ูฏกีา 

   ๒/๒๔๖/๑๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

ความขาดสญู ความพนิาศ ความไมม่ภีพของสตัวผ์ูม้อียู’่ ถงึเราจะกลา่วหรอื 

ไมก่ลา่วก็ตาม สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ยังกลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จซึง่เลือ่นลอย 

ไมม่จีรงิ ไมเ่ป็นจรงิวา่ ‘พระสมณโคดมเป็นผูก้ าจัด ยอ่มบัญญัตคิวามขาดสญู 

ความพนิาศ ความไมม่ภีพของสตัวผ์ูม้อียู’่ ทัง้ในกาลกอ่นและในกาลบัดนี ้เรา 

บัญญัตทิกุขแ์ละความดับทกุข ์ถา้บคุคลเหลา่อืน่ดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด 

เบยีดเบยีน และกระทบ กระท่ังตถาคตในเรือ่งการประกาศสจัจะ ๔ ประการนัน้ 

ตถาคตก็ไมม่คีวามอาฆาต ไมเ่สยีใจ ไมม่จีติคดิรา้ยเพราะการดา่เป็นตน้นัน้ 

ถา้บคุคลเหลา่อืน่สกัการะ เคารพ นับถอื และบชูาตถาคตในเรือ่งการประกาศ 

สจัจะ ๔ ประการนัน้ ตถาคตก็ไมม่คีวามยนิด ีไมเ่สยีใจ ไมม่คีวามล าพองใจ 

เพราะสกัการะเป็นตน้นัน้ 

  ถา้บคุคลเหลา่อืน่สกัการะ เคารพ นับถอื และบชูาตถาคตในเรือ่งการประกาศ 

สจัจะ ๔ ประการนัน้ ตถาคตมคีวามด ารอิยา่งนีเ้พราะสกัการะเป็นตน้นัน้วา่ ‘บคุคล 

กระท าสกัการะเห็นปานนีใ้นขนัธปัญจก(ขนัธ ์๕) ทีเ่ราก าหนดรูแ้ลว้ในกาลกอ่น’ 

  เพราะเหตนัุน้ ถา้บคุคลเหลา่อืน่จะพงึดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีน 

และกระทบกระท่ังเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายก็ไมค่วรท าความอาฆาต ไมค่วรท า 

ความเสยีใจ ไมค่วรท าจติคดิรา้ยเพราะการดา่เป็นตน้นัน้ 

  เพราะเหตนัุน้ ถา้บคุคลเหลา่อืน่จะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื และบชูาเธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายก็ไมค่วรท าความยนิด ีไมค่วรท าความดใีจ ไมค่วรท าความ 

ล าพองใจเพราะสกัการะเป็นตน้นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้บคุคลเหลา่อืน่จะพงึสกัการะ เคารพ นับถอื และบชูาเธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรคดิอยา่งนีเ้พราะสกัการะเป็นตน้นัน้วา่ ‘บคุคลกระท า 

สกัการะเห็นปานนีใ้นขนัธปัญจกทีเ่ราทัง้หลายก าหนดรูแ้ลว้ในกาลกอ่น’ 

  [๒๔๗] ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ ส ิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงละสิง่นัน้ ส ิง่นัน้ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุ 

สิน้กาลนาน อะไรเลา่ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูนัน้ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ 

ความสขุสิน้กาลนาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

  เวทนาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละเวทนานัน้ เวทนานัน้ซึง่เธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  สญัญาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสญัญานัน้ สญัญานัน้ซึง่เธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  สงัขารทัง้หลายไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสงัขารเหลา่นัน้ สงัขาร 

เหลา่นัน้ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  วญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละวญิญาณนัน้ วญิญาณนัน้ 

ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ชนจะพงึน าหญา้ ไม ้

กิง่ไม ้และใบไมใ้นพระเชตวนันีไ้ปเผาหรอืกระท าตามความปรารถนา เธอทัง้หลาย 

จะพงึคดิอยา่งนีบ้า้งหรอืไมว่า่ ‘ชนน าเราทัง้หลายไปเผาหรอืกระท าตามความปรารถนา” 

  “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะวา่ น่ันไมใ่ชอ่ัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อยา่งนัน้น่ันแล ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงละสิง่นัน้ ส ิง่นัน้ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้ 

กาลนาน 

  อะไรเลา่ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปู 

นัน้ รปูนัน้ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขารทัง้หลาย ฯลฯ 

  วญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละวญิญาณนัน้ วญิญาณนัน้ 

ซึง่เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ จักมเีพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๒. อลคทัทปูมสตูร 

 

ล าดบัพระอรยิบคุคล 

  [๒๔๘] ภกิษุทัง้หลาย ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ซ ึง่เป็นธรรมงา่ย 

เปิดเผย ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้๑ ภกิษุเหลา่ใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มไมม่ ี

วฏัฏะเพือ่จะบัญญัตติอ่ไป ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ซ ึง่เป็นธรรมงา่ย 

เปิดเผย ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้ ภกิษุเหลา่ใดละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

ไดแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเป็นโอปปาตกิะ๒ ปรนิพิพานในพรหมโลกนัน้ ไมต่อ้ง 

กลับมาจากโลกนัน้อกี ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ซ ึง่เป็นธรรมงา่ย เปิดเผย 

ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้ ภกิษุเหลา่ใดละสงัโยชน ์๓ ประการไดแ้ลว้ มรีาคะ 

โทสะ และโมหะเบาบาง ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเป็นสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีค้ราว 

เดยีวเทา่นัน้ จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี้ ซ ึง่เป็น 

ธรรมงา่ย เปิดเผย ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้ ภกิษุเหลา่ใดละสงัโยชน ์๓ ประการ 

ไดแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

ส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี้ ซ ึง่เป็นธรรมงา่ย เปิดเผย 

ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้ ภกิษุเหลา่ใดเป็นธัมมานุสารี๓ สทัธานุสารี๔ ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจะตรัสรูใ้นภายหนา้ ในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี้ ซ ึง่เป็น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แปลตามนัยอรรถกถา ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๘/๒๖ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๖๗ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๕๙ ในเลม่นี้ 

๓ ธมัมานสุาร ีในทีน่ีห้มายถงึผูแ้ล่นไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ 

   บรรลุผลแลว้กลายเป็นทฏิฐปัิตตะ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๘/๒๖, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒) 

๔ สทัธานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลุโสดาปัตตผิล มศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลผุล 

   แลว้กลายเป็นสัทธาวมิตุ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๘/๒๖-๗, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕,องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

ธรรมงา่ย เปิดเผย ปรากฏ ไมม่เีงือ่นปมแลว้ บคุคลเหลา่ใดมเีพยีงความเชือ่และ 

ความรักในเรา บคุคลเหลา่นัน้ทัง้หมดจะไดไ้ปสวรรคใ์นภายหนา้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

อลคทัทปูมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วมัมกิสูตร 

วา่ดว้ยจอมปลวกปรศินา 

  [๒๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระกมุารกัสสปะพักอยูท่ีป่่าอันธวนั 

  ครัง้นัน้ เมือ่ราตรี๑ผา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะงดงามยิง่นักไดเ้ปลง่รัศม ี

ใหส้วา่งท่ัวป่าอันธวนั เขา้ไปหาทา่นพระกมุารกัสสปะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดย้นือยู ่ณ 

ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระกมุารกัสสปะวา่ 

  “พระคณุเจา้ จอมปลวกนีย้อ่มพน่ควนัในเวลากลางคนื ยอ่มลกุโพลงในเวลา 

กลางวนั พราหมณ์ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงน าศัสตราไปขดุด’ู 

  สเุมธใชศ้ัสตราไปขดุก็ไดเ้ห็นลิม่สลัก จงึกลา่ววา่ ‘ลิม่สลกั ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงยกลิม่สลักขึน้แลว้ใชศ้ัสตราขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุลงไปก็ไดเ้ห็นอึง่ จงึกลา่ววา่ ‘อึง่ ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงน าอึง่ข ึน้มา แลว้ใชศ้ัสตราขดุตอ่ไป’ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราตร ีในทีน่ีห้มายถงึปฐมยาม ความนีม้คีวามหมายวา่ เมือ่สิน้ปฐมยามก าลังอยูใ่นชว่งมัชฌมิยาม เทวดา 

   ก็ปรากฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นทางสองแพรง่ จงึกลา่ววา่ ‘ทางสองแพรง่ ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงถากทางสองแพรง่ออกเสยี แลว้ใช ้

ศัสตราขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นหมอ้กรองน ้าดา่ง จงึกลา่ววา่ ‘หมอ้กรองน ้าดา่ง 

ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงยกหมอ้กรองน ้าดา่งขึน้มา แลว้ใช ้

ศัสตราขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นเตา่ จงึกลา่ววา่ ‘เตา่ ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงน าเตา่ขึน้มา แลว้ใชศ้ัสตราขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นเขยีงหั่นเนือ้ จงึกลา่ววา่ ‘เขยีงหั่นเนือ้ ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงยกเขยีงหั่นเนือ้ข ึน้มา แลว้ใชศ้ัสตรา 

ขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นชิน้เนือ้ จงึกลา่ววา่ ‘ชิน้เนือ้ ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงหยบิชิน้เนือ้ข ึน้มา แลว้ใชศ้ัสตราขดุ 

ตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปไดเ้ห็นนาค จงึกลา่ววา่ ‘นาค ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นาคจงด ารงอยูเ่ถดิ เธออยา่เบยีดเบยีนนาคเลย 

จงท าความนอบนอ้มนาค’ 

  พระคณุเจา้ ทา่นควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหาทัง้ ๑๕ ขอ้นี ้

ทา่นควรทรงจ าค าเฉลยปัญหาเหลา่นัน้ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบเถดิ ในโลก 

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 

และมนุษย ์ยกเวน้พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคต หรอืบคุคลผูฟั้งจากส านัก 

(ของขา้พเจา้) นีเ้สยีแลว้ ขา้พเจา้ยังไมเ่ห็นบคุคลผูจ้ะท าจติ(ของขา้พเจา้) ใหย้นิด ี

ดว้ยการตอบปัญหาเหลา่นีไ้ด”้ 

  เทวดานัน้ไดก้ลา่วค านีแ้ลว้ก็อันตรธานไปจากทีนั่น้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

 

พระกมุารกสัสปะทลูถามปรศินาธรรม 

  [๒๕๐] ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ทา่นพระกมุารกัสสปะก็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวป่าอันธวนั เขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู่ ยนื ณ 

ทีส่มควรแลว้ไดก้ลา่วกับขา้พระองคว์า่ 

  ‘พระคณุเจา้ จอมปลวกนีพ้น่ควนัในเวลากลางคนื ลกุโพลงในเวลากลางวนั 

พราหมณ์ไดก้ลา่วอยา่งนี้วา่ ‘สเุมธ เธอจงน าศัสตราไปขดุด’ู 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุลงไปไดเ้ห็นลิม่สลกั จงึกลา่ววา่ ‘ลิม่สลัก ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สเุมธ เธอจงยกลิม่สลักขึน้แลว้ใชศ้ัสตราขดุตอ่ไป’ 

  สเุมธใชศ้ัสตราขดุตอ่ไปก็ไดเ้ห็นอึง่ จงึกลา่ววา่ ‘อึง่ ขอรับ’ ฯลฯ ไดเ้ห็นนาค 

จงึกลา่ววา่ ‘นาค ขอรับ’ 

  พราหมณ์กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘นาคจงด ารงอยูเ่ถดิ เธออยา่เบยีดเบยีนนาคเลย 

จงท าความนอบนอ้มนาค’ 

  พระคณุเจา้ ทา่นควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหาทัง้ ๑๕ ขอ้นี ้

ทา่นควรทรงจ าค าเฉลยปัญหาเหลา่นัน้ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบเถดิ ในโลก 

พรอ้มทัง้เทวดาโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 

และมนุษย ์ยกเวน้พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคต หรอืบคุคลผูฟั้งจากส านัก 

(ของขา้พเจา้)นีเ้สยีแลว้ ขา้พเจา้ยังไมเ่ห็นบคุคลผูจ้ะท าจติ(ของขา้พเจา้)ใหย้นิดดีว้ย 

การตอบปัญหาเหลา่นี’้ 

  เทวดานัน้ไดก้ลา่วค านีแ้ลว้ก็อันตรธานไปจากทีนั่น้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

   ๑. อะไรหนอ ชือ่วา่จอมปลวก 

   ๒. อยา่งไร ชือ่วา่การพน่ควนัในเวลากลางคนื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

   ๓. อยา่งไร ชือ่วา่การลกุโพลงในเวลากลางวนั 

   ๔. ใคร ชือ่วา่พราหมณ์ 

   ๕. ใคร ชือ่วา่สเุมธ 

   ๖. อะไร ชือ่วา่ศสัตรา 

   ๗. อยา่งไร ชือ่วา่การขดุ 

   ๘. อะไร ชือ่วา่ลิม่สลกั 

   ๙. อะไร ชือ่วา่อึง่ 

   ๑๐. อะไร ชือ่วา่ทางสองแพรง่ 

   ๑๑. อะไร ชือ่วา่หมอ้กรองน า้ดา่ง 

   ๑๒. อะไร ชือ่วา่เตา่ 

   ๑๓. อะไร ชือ่วา่เขยีงห ัน่เนือ้ 

   ๑๔. อะไร ชือ่วา่ชิน้เนือ้ 

   ๑๕. อะไร ชือ่วา่นาค” 

พระผูม้พีระภาคทรงเฉลยปรศินาธรรม 

  [๒๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ 

   ๑. ค าวา่ จอมปลวก นัน้ เป็นชือ่ของรา่งกายนี ้ซ ึง่ประกอบดว้ย 

       มหาภตูรปูทัง้ ๔ มมีารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เตบิโตดว้ยขา้วสกุ 

       และขนมกมุมาส ไมเ่ทีย่ง ตอ้งบรหิาร ตอ้งนวดฟั้น จะตอ้งแตก 

       สลาย และกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา 

   ๒. ค าวา่ อยา่งไร ชือ่วา่การพน่ควนัในเวลากลางคนื นัน้ ไดแ้ก ่

       การทีบ่คุคลท าการงานในเวลากลางวนั แลว้ตรกึตรองถงึในเวลา 

       กลางคนื นีช้ ือ่วา่การพ่นควนัในเวลากลางคนื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

   ๓. ค าวา่ อยา่งไร ชือ่วา่การลกุโพลงในเวลากลางวนั นัน้ ไดแ้ก ่

       การทีบ่คุคลตรกึตรองถงึบอ่ย ๆ ในเวลากลางคนื แลว้ประกอบ 

       การงานในเวลากลางวัน ดว้ยกายและวาจา นีช้ ือ่วา่การลกุโพลงใน 

       เวลากลางวนั 

   ๔. ค าวา่ พราหมณ์ นัน้ เป็นชือ่ของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๕. ค าวา่ สเุมธ นัน้ เป็นชือ่ของภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๖. ค าวา่ ศสัตรา นัน้ เป็นชือ่แหง่ปัญญาอันประเสรฐิ 

   ๗. ค าวา่ จงขดุ นัน้ เป็นชือ่ของการปรารภความเพยีร 

   ๘. ค าวา่ ลิม่สลกั นัน้ เป็นชือ่แหง่อวชิชา ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ 

       เธอจงใชศ้ัสตรายกลิม่สลักขึน้ คอื จงละอวชิชา จงขดุขึน้มา’ 

   ๙. ค าวา่ อึง่ นัน้ เป็นชือ่ของความคับแคน้ใจเนือ่งมาจากความโกรธ 

       ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตราน าอึง่ข ึน้มา คอื จงละ 

       ความคับแคน้ใจเนือ่งมาจากความโกรธ จงขดุขึน้มา’ 

         ๑๐. ค าวา่ ทางสองแพรง่ นัน้ เป็นชือ่แหง่วจิกิจิฉา ค านัน้มอีธบิายวา่ 

       ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตราถากทางสองแพรง่ คอื จงละวจิกิจิฉา จง 

       ขดุขึน้มา’ 

         ๑๑. ค าวา่ หมอ้กรองน า้ดา่ง นัน้ เป็นชือ่แหง่นวิรณ์ ๕ ประการ คอื 

       กามฉันทนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความพอใจในกาม) 

       พยาบาทนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความขดัเคอืงใจ) 

       ถนีมทิธนวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

       อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์  (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

       วจิกิจิฉานวิรณ์   (สิง่ทีก่ัน้จติคอืความลังเลสงสยั) 

       ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตรายกหมอ้กรองน ้าดา่งขึน้มา คอื 

       จงละนวิรณ์ ๕ ประการ จงขดุขึน้มา’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๓. วมัมกิสตูร 

         ๑๒. ค าวา่ เตา่ นัน้ เป็นชือ่แหง่อปุาทานขนัธ์๑ ๕ ประการ คอื 

       รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

       เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

       สญัญปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

       สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

       วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

       ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตราน าเตา่ขึน้มา คอื จงละ 

       อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ จงขดุขึน้มา’ 

         ๑๓. ค าวา่ เขยีงห ัน่เนือ้ นัน้ เป็นชือ่แหง่กามคณุ ๕ ประการ คอื 

       รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

       เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

       กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ 

       รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

       โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

       ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตรายกเขยีงหั่นเนือ้ข ึน้มา คอื 

       จงละกามคณุ ๕ ประการ จงขดุขึน้มา’ 

         ๑๔. ค าวา่ ชิน้เนือ้ นัน้ เป็นชือ่แหง่นันทริาคะ(ความก าหนัดดว้ยอ านาจ 

       ความเพลดิเพลนิ) ค านัน้มอีธบิายวา่ ‘สเุมธ เธอจงใชศ้ัสตราหยบิ 

       ชิน้เนือ้ข ึน้มา คอื จงละนันทริาคะ จงขดุขึน้มา’ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (สัมมาทฏิฐสิตูร) หนา้ ๘๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

         ๑๕. ค าวา่ นาค นัน้ เป็นชือ่ของภกิษุผูเ้ป็นขณีาสพ ค านัน้มอีธบิายวา่ 

       ‘นาคจงด ารงอยูเ่ถดิ เธออยา่เบยีดเบยีนนาคเลย เธอจงท าความ 

       นอบนอ้มนาค” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระกมุารกัสสปะมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

วมัมกิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. รถวนิตีสูตร 

วา่ดว้ยราชรถ ๗ ผลดั 

 

ภกิษุยกยอ่งพระปณุณมนัตานบีตุร 

  [๒๕๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั กลันทกนวิาปสถาน๑ 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ภกิษุผูม้ถี ิน่ก าเนดิเดยีวกนัจ านวนมาก จ าพรรษาในทอ้งถิน่ 

(ของตน)แลว้ ไดม้าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู่ ณ 

ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปูไหนหนอทีภ่กิษุเพือ่นพรหมจารใีนทอ้งถิน่ยกยอ่ง 

อยา่งนีว้า่ 

  ‘ตนเองเป็นผูม้ักนอ้ย๒ และกลา่วอัปปิจฉกถา(เรือ่งความมักนอ้ย)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลนัทกนวิาปสถาน หมายถงึเป็นสถานทีส่ าหรับพระราชทานเหยือ่แกก่ระแต (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๔๑-๔๒) 

๒ เป็นผูม้กันอ้ย หมายถงึความมักนอ้ย ๔ ประการ คอื (๑) เป็นผูม้ักนอ้ยในปัจจัย ๔ (๒) เป็นผูม้ักนอ้ยใน 

   ธุดงค ์ไดแ้ก ่ไมป่ระสงคใ์หผู้อ้ ืน่รูค้วามทีต่นสมาทานธุดงค ์(๓) เป็นผูม้ักนอ้ยในการเลา่เรยีน ไดแ้ก่ 

   ไมป่รารถนาใหผู้อ้ ืน่รูค้วามทีต่นเป็นพหสูตู (๔) เป็นผูม้ักนอ้ยในการบรรลธุรรม ไดแ้ก ่ไมป่รารถนาให ้

   ผูอ้ืน่รูค้วามทีต่นเป็นพระโสดาบัน เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๑๕๒/๔๗-๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  ตนเองเป็นผูส้นัโดษ๑ และกลา่วสนัตฏุฐกิถา(เรือ่งความสนัโดษ)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้งัด๒ และกลา่วปวเิวกกถา(เรือ่งความสงัด)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูไ้มค่ลกุคลี๓ และกลา่วอสงัสคัคกถา(เรือ่งความไมค่ลกุคล)ีแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูป้รารภความเพยีร๔ และกลา่ววริยิารัมภกถา(เรือ่งการปรารภความ 

เพยีร)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี๕ และกลา่วสลีสมัปทากถา(เรือ่งความสมบรูณ์ 

ดว้ยศลี)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธิ๖ และกลา่วสมาธสิมัปทากถา(เรือ่งความสมบรูณ์ 

ดว้ยสมาธ)ิแกภ่กิษุทัง้หลาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นผูส้นัโดษ หมายถงึความสันโดษ ๓ ประการ คอื (๑) ยถาลาภสนัโดษ เป็นผูส้ันโดษตามมตีามได ้

   ทัง้ดแีละไมด่ ี(๒) ยถาพลสนัโดษ เป็นผูส้ันโดษตามก าลังทัง้ก าลังของตนและของทายก (๓) ยถาสารปุป- 

   สนัโดษ เป็นผูส้ันโดษตามสมควรแกส่มณภาวะ 

   สันโดษ ๓ ประการ ในปัจจัย ๔ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชบรขิาร จงึเป็น 

   สันโดษ ๑๒ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๔๘-๕๐) 

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

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

๓ เป็นผูไ้มค่ลกุคล ีหมายถงึไม่คลกุคลดีว้ยการคลกุคล ี๕ ประการ คอื (๑) การคลกุคลดีว้ยการฟัง 

   (๒) การคลกุคลดีว้ยการเห็น (๓) การคลกุคลดีว้ยการสนทนาปราศรัย (๔) การคลกุคลดีว้ยการอยูร่ว่มกัน 

   (๕) การคลกุคลทีางกาย (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๕๑) 

๔ เป็นผูป้รารภความเพยีร หมายถงึการท าความเพยีรทางกายและทางจติใหบ้รบิรูณ์ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๕๔) 

๕ เป็นผูส้มบรูณด์ว้ยศลี ค าว่า ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ประการ [คอื (๑) ศลีคอืการสังวรในพระ 

   ปาตโิมกข ์(๒) ศลีคอืการส ารวมอนิทรยี ์๖ (๓) ศลีคอืการพจิารณาใชส้อยปัจจัย ๔ (๔) ศลีคอืการเลีย้ง 

   ชวีติดว้ยความบรสิทุธิ]์ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๕๔) 

๖ เป็นผูส้มบรูณด์ว้ยสมาธ ิค าวา่ สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึสมาบัต ิ๘ คอื รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ 

   อันเป็นบาทแหง่วปัิสสนา (ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา และกลา่วปัญญาสมัปทากถา(เรือ่งความสมบรูณ์ 

ดว้ยปัญญา)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิและกลา่ววมิตุตสิมัปทากถา(เรือ่งความสมบรูณ์ 

ดว้ยวมิตุต)ิแกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และกลา่ววมิตุตญิานทัสสนสมัปทา- 

กถา(เรือ่งความสมบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ)แกภ่กิษุทัง้หลาย 

  เป็นผูใ้หโ้อวาท แนะน า ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารทัีง้หลายเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ” 

  ภกิษุทอ้งถิน่เหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระปณุณ- 

มันตานบีตุรเป็นผูท้ีพ่วกภกิษุเพือ่นพรหมจารทีอ้งถิน่ยกยอ่งอยา่งนีว้า่ 

  ตนเองเป็นผูม้ักนอ้ย และกลา่วอัปปิจฉกถาแกภ่กิษุทัง้หลาย 

  ตนเองเป็นผูส้นัโดษ ... 

  ตนเองเป็นผูส้งัด ... 

  ตนเองเป็นผูไ้มค่ลกุคล ี... 

  ตนเองเป็นผูป้รารภความเพยีร ... 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ... 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิ... 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา ... 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิ... 

  ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และกลา่ววมิตุตญิาณทัสสน- 

สมัปทากถาแกภ่กิษุทัง้หลาย 

  เป็นผูใ้หโ้อวาท แนะน า ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารทัีง้หลายเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  [๒๕๓] ขณะนัน้ ท่านพระสารบีตุรไดน่ั้งเฝ้าพระผูม้พีระภาคอยู ่ณ ทีใ่กล ้

ไดม้คีวามคดิวา่ “เป็นลาภของทา่นพระปณุณมันตานบีตุร ทา่นพระปณุณมันตาน-ี 

บตุรไดด้แีลว้ ทีพ่วกภกิษุเพือ่นพรหมจารผีูเ้ป็นวญิญชูนเลอืกเฟ้น กลา่วยกยอ่ง 

พรรณนาคณุเฉพาะพระพักตรข์องพระศาสดา และพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาการ 

กระท านัน้ บางทเีราคงไดพ้บกับทา่นพระปณุณมันตานบีตุรแลว้ สนทนาปราศรัย 

กันสกัครัง้หนึง่” 

  [๒๕๔] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่รงุราชคฤหต์ามพระอัธยาศัย 

แลว้จงึเสด็จจารกิไปโดยล าดับจนถงึกรงุสาวตัถ ีประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีทา่นพระปณุณมันตานบีตุรทราบขา่ววา่ 

“ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาถงึกรงุสาวตัถ ีแลว้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ”ี 

พระปณุณมนัตานบีตุรเขา้เฝ้าพระพทุธองค ์

  [๒๕๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรจงึเก็บง าเสนาสนะ ถอืบาตรและ 

จวีรจารกิไปโดยล าดับตามทางทีจ่ะไปยังกรงุสาวตัถถีงึพระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถแีลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร ครัน้น่ังเรยีบรอ้ยแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึทรงชีแ้จงพระปณุณมันตานบีตุรใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ 

ทา่นพระปณุณมันตานบีตุร เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถาแลว้ ไดช้ืน่ชม ยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจากอาสนะ 

ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ แลว้เขา้ไปสูป่่าอันธวนั เพือ่พักผอ่นในเวลากลางวนั 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  [๒๕๖] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ 

“ทา่นพระสารบีตุร พระปณุณมันตานบีตุรทีท่า่นสรรเสรญิอยูเ่นอืง ๆ นัน้ (บัดนี)้ 

พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทา่นก็ชืน่ชม ยนิดพีระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจากอาสนะถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ แลว้หลกี 

ไปสูป่่าอันธวนัเพือ่พักผอ่นในเวลากลางวนั” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรรบีถอืผา้นสิทีนะ(ผา้รองน่ัง) แลว้ตดิตามทา่น 

พระปณุณมันตานบีตุรไปขา้งหลัง ๆ พอทีจ่ะแลเห็นศรีษะกัน ครัง้นัน้ ทา่นพระ 

ปณุณมันตานบีตุร เขา้ไปในป่าอันธวนั แลว้น่ังพักผอ่นในเวลากลางวนัอยูท่ีโ่คนไม ้

แหง่หนึง่ แมท้า่นพระสารบีตุรเขา้ไปสูป่่าอันธวนั แลว้ก็น่ังพักผอ่นในเวลากลางวนั 

อยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่เหมอืนกัน 

เป้าหมายแหง่พรหมจรรยต์ามล าดบัวสิทุธ ิ๗ 

  ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้๑ แลว้เขา้ไปหาทา่น 

พระปณุณมันตานบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระปณุณมันตานบีตุรวา่ 

  [๒๕๗] “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคของเราหรอื” 

ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรตอบวา่ “ขอรับ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่สลีวสิทุธ ิ(ความหมดจด 

แหง่ศลี) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๑ (สัลเลขสตูร) หนา้ ๗๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่จติตวสิทุธ ิ(ความ 

หมดจดแหง่จติ) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ทฏิฐวิสิทุธ ิ(ความ 

หมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่กังขาวติรณวสิทุธ ิ

(ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครือ่งขา้มพน้ความสงสยั) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่มัคคามัคคญาณ- 

ทัสสนวสิทุธ ิ(ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้ห็นวา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ปฏปิทาญาณทัสสน- 

วสิทุธ ิ(ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้ห็นทางด าเนนิ) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ญาณทัสสนวสิทุธ ิ

(ความหมดจดแหง่ญาณทัสสนะ) หรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่สลีวสิทุธ ิ

หรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่จติต- 

วสิทุธหิรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ทฏิฐ-ิ 

วสิทุธหิรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่กังขา- 

วติรณวสิทุธหิรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นีห้ามไิด’้ 

  ... เพือ่มัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธหิรอื’ ... 

  ... เพือ่ปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธหิรอื’ ... 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ญาณ- 

ทัสสนวสิทุธหิรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  เมือ่เป็นเชน่นี ้ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่อะไรกันเลา่” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุผมประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่อนุปาทา- 

ปรนิพิพาน๑” 

  “สลีวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “จติตวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ทฏิฐวิสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “กังขาวติรณวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “มัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนปุาทาปรนิพิพาน หมายถงึปรนิพิพานทีห่าปัจจัยปรงุแตง่มไิด ้แตใ่นทีน่ี ้พระเถระหมายเอาสภาวะ 

   เป็นทีส่ดุ เป็นเงือ่นปลาย เป็นทีจ่บการประพฤตพิรหมจรรยข์องทา่นผูถ้อือปัจจยปรนิพิพาน (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๕๘/๖๓-๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  “ปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  “ขอ้นี ้หามไิด”้ 

  “ธรรมนอกจากธรรมเหลา่นี ้เป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื” 

  พระปณุณมันตานบีตุรตอบวา่ “ขอ้นี ้หามไิด ้ทา่นผูม้อีาย”ุ 

   ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘สลีวสิทุธ ิ

เป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘จติตวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ทา่นก็ตอบ 

ผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  ... ‘ทฏิฐวิสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ... 

  ... ‘กังขาวติรณวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ... 

  ... ‘มัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ... 

  ... ‘ปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ... 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ญาณทัสสนวสิทุธ ิเป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ ทา่น 

ก็ตอบวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  เมือ่ผมถามทา่นวา่ ‘ธรรมนอกจากธรรมเหลา่นี ้เป็นอนุปาทาปรนิพิพานหรอื’ 

ทา่นก็ตอบผมวา่ ‘ขอ้นี ้หามไิด’้ 

  (เมือ่เป็นเชน่นี)้ จะพงึเห็นเนือ้ความของค าทีท่า่นกลา่วแลว้นีไ้ดอ้ยา่งไร” 

  [๒๕๘] ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุถา้พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตสิลีวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่พงึบัญญัตธิรรมที ่

ยังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ถา้ทรงบัญญัตจิติตวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่พงึบัญญัตธิรรม 

ทีย่ังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  ถา้ทรงบัญญัตทิฏิฐวิสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่พงึบัญญัตธิรรมที ่

ยังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ถา้ทรงบัญญัตกิังขาวติรณวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่พงึบัญญัต ิ

ธรรมทีย่ังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ถา้ทรงบัญญัตมิัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่ 

พงึบัญญัตธิรรมทีย่ังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ถา้ทรงบัญญัตปิฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่ 

พงึบัญญัตธิรรมทีย่ังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ถา้ทรงบัญญัตญิาณทัสสนวสิทุธวิา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน ก็ชือ่วา่พงึ 

บัญญัตธิรรมทีย่ังมอีปุาทานวา่เป็นอนุปาทาปรนิพิพาน 

  ทา่นผูม้อีาย ุถา้ธรรมนอกจากธรรมเหลา่นี ้จักเป็นอนุปาทาปรนิพิพานแลว้ 

ปถุชุนก็จะพงึปรนิพิพาน เพราะวา่ปถุชุนเวน้จากธรรมเหลา่นี ้ผมจะเปรยีบเทยีบ 

ใหท้า่นฟัง คนฉลาดบางพวกในโลกนีย้อ่มเขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยค าไดด้ว้ย 

อปุมาโวหาร 

เปรยีบเทยีบวสิทุธดิว้ยรถ ๗ ผลดั 

  [๒๕๙] ทา่นผูม้อีาย ุเปรยีบเหมอืนพระเจา้ปเสนทโิกศลก าลังประทับอยูท่ี ่

กรงุสาวตัถ ีมพีระราชกรณยีกจิดว่นบางประการเกดิขึน้ทีเ่มอืงสาเกต และใน 

ระหวา่งกรงุสาวตัถกีับเมอืงสาเกตนัน้จะตอ้งตอ่รถถงึเจ็ดผลัด 

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จออกจากกรงุสาวตัถ ีทรงรถพระทีน่ั่งผลดั 

ทีห่นึง่ ทีป่ระตพูระราชวงั เสด็จไปถงึรถพระทีน่ั่งผลดัทีส่อง 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีห่นึง่ ทรงรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่อง เสด็จไปถงึรถ 

พระทีน่ั่งผลัดที ่๓ 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่อง ทรงรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่าม เสด็จไปถงึรถ 

พระทีน่ั่งผลัดทีส่ ี ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่าม ทรงรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่ ี ่เสด็จไปถงึรถ 

พระทีน่ั่งผลัดทีห่า้ 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีส่ ี ่ทรงรถพระทีน่ั่งผลัดทีห่า้ เสด็จไปถงึรถ 

พระทีน่ั่งผลัดทีห่ก 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีห่า้ ทรงรถพระทีน่ั่งผลดัทีห่ก เสด็จไปถงึรถ 

พระทีน่ั่งผลัดทีเ่จ็ด 

  จงึทรงสละรถพระทีน่ั่งผลัดทีห่ก ทรงรถพระทีน่ั่งผลดัทีเ่จ็ด เสด็จไปถงึประตู 

เมอืงสาเกตดว้ยรถพระทีน่ั่งผลัดทีเ่จ็ด 

  ถา้พวกมติรอ ามาตยห์รอืพระบรมวงศานุวงศจ์ะพงึทลูถามพระองคว์า่ ‘ขอเดชะ 

มหาราชเจา้ พระองคเ์สด็จจากกรงุสาวตัถถีงึประตเูมอืงสาเกตดว้ยรถพระทีน่ั่งผลัด 

นีผ้ลัดเดยีวหรอื’ 

  ทา่นผูม้อีาย ุพระเจา้ปเสนทโิกศลจะตรัสตอบอยา่งไร จงึจะจัดวา่ตรัสตอบ 

อยา่งถกูตอ้ง” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระเจา้ปเสนทโิกศลจะตอ้งตรัส 

ตอบอยา่งนี ้จงึจัดวา่ตรัสตอบอยา่งถกูตอ้ง คอืตรัสวา่ ‘เมือ่ฉันก าลังอยูใ่น 

กรงุสาวตัถนัีน้ มกีรณียกจิดว่นบางประการเกดิขึน้ในเมอืงสาเกต ระหวา่งกรงุ 

สาวตัถกีับเมอืงสาเกตนัน้ จะตอ้งใชร้ถถงึเจ็ดผลดั 

  ครัง้นัน้แล ฉันออกจากกรงุสาวตัถขี ึน้รถผลัดทีห่นึง่ ทีป่ระตวูงั ไปถงึรถผลดั 

ทีส่อง สละรถผลดัทีห่นึง่ ขึน้รถผลัดทีส่อง ไปถงึรถผลัดทีส่าม สละรถผลดัทีส่อง 

ขึน้รถผลัดทีส่าม ไปถงึรถผลัดทีส่ ี ่สละรถผลัดทีส่าม ขึน้รถผลัดทีส่ ี ่ไปถงึรถผลัด 

ทีห่า้ สละรถผลดัทีส่ ี ่ข ึน้รถผลัดทีห่า้ ไปถงึรถผลัดทีห่ก สละรถผลดัทีห่า้ ขึน้รถ 

ผลัดทีห่ก ไปถงึรถผลดัทีเ่จ็ด สละรถผลัดทีห่ก ขึน้รถผลัดทีเ่จ็ด ไปถงึประตเูมอืง 

สาเกตดว้ยรถผลดัทีเ่จ็ด’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๔. รถวนิตีสตูร 

  ทา่นผูม้อีาย ุพระเจา้ปเสนทโิกศลจะตอ้งตรัสตอบอยา่งนีแ้ล จงึจัดวา่ตรัสตอบ 

อยา่งถกูตอ้ง” 

  ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรกลา่ววา่ “ท่านผูม้อีาย ุขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

สลีวสิทุธมิจีติตวสิทุธเิป็นเป้าหมาย จติตวสิทุธมิทีฏิฐวิสิทุธเิป็นเป้าหมาย ทฏิฐวิสิทุธ ิ

มกีังขาวติรณวสิทุธเิป็นเป้าหมาย กังขาวติรณวสิทุธมิมีัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธ ิ

เป็นเป้าหมาย มัคคามัคคญาณทัสสนวสิทุธมิปีฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธเิป็นเป้าหมาย 

ปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธมิญีาณทัสสนวสิทุธเิป็นเป้าหมาย ญาณทัสสนวสิทุธมิ ี

อนุปาทาปรนิพิพานเป็นเป้าหมาย 

  ทา่นผูม้อีาย ุผมอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่อนุปาทา- 

ปรนิพิพานโดยแท”้ 

พระเถระท ัง้ ๒ รปูกลา่วสรรเสรญิคณุของกนัและกนั 

  [๒๖๐] เมือ่ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุร 

จงึถามวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นชือ่อะไร และเพือ่นพรหมจารรีูจั้กทา่นวา่อยา่งไร” 

  ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุผมชือ่วา่ปณุณะ แตเ่พือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายรูจั้กผมวา่ มันตานบีตุร” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏปัญหา 

อันลกึซึง้ทีท่า่นพระปณุณมันตานบีตุรเลอืกเฟ้น น ามากลา่วแกด้ว้ยปัญญาอันลกึซึง้ 

ตามเยีย่งอยา่งพระสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ รูท่ั้วถงึค าสอนของพระศาสดาโดยถอ่งแท ้

จะพงึกลา่วแกฉ้ะนัน้ เป็นลาภอยา่งมากของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย เพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายไดด้แีลว้ ทีไ่ดพ้บเห็น ไดน่ั้งใกลท้า่นปณุณมันตานบีตุร แมห้ากเพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายจะเทดิทนูทา่นปณุณมันตานบีตุรไวบ้นศรีษะเหมอืนเทรดิผา้ จงึจะ 

ไดพ้บเห็น ไดน่ั้งใกล ้แมข้อ้นัน้ก็นับวา่เป็นลาภมากของทา่นเหลา่นัน้ ทา่นเหลา่นัน้ 

ไดด้แีลว้ อนึง่ นับวา่เป็นลาภอยา่งมากของผมดว้ย ผมไดด้แีลว้ดว้ย ทีไ่ดพ้บเห็น 

ไดน่ั้งใกลท้า่นปณุณมันตานบีตุร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรจงึถามวา่ 

“ทา่นผูม้อีาย ุทา่นชือ่อะไร และเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายรูจั้กทา่นวา่อยา่งไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุผมชือ่วา่อปุตสิสะ แตเ่พือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายรูจั้กผมวา่ ‘สารบีตุร” 

  ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรกลา่ววา่ “ท่านผูเ้จรญิ ผมก าลังพดูอยูก่ับทา่น 

ผูเ้ป็นสาวก ผูท้รงคณุคลา้ยกับพระบรมศาสดา มไิดท้ราบเลยวา่ ‘ทา่นชือ่วา่ 

สารบีตุร’ ถา้ผมทราบวา่ ‘ทา่นชือ่สารบีตุร’ ค าเปรยีบเทยีบเทา่นี ้คงไมจ่ าเป็น 

ส าหรับกระผม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ปัญหาอันลกึซึง้ทีท่า่นสารบีตุร 

เลอืกเฟ้นมาถามแลว้ดว้ยปัญญาอันลกึซึง้ตามอยา่งพระสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ รูท่ั้วถงึ 

ค าสอนของพระบรมศาสดาโดยถอ่งแทจ้ะพงึถามฉะนัน้ เป็นลาภอยา่งมากของ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเห็น ไดน่ั้งใกล ้

ทา่นพระสารบีตุร แมห้ากเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายจะเทดิทนูทา่นพระสารบีตุรไว ้

บนศรีษะเหมอืนเทรดิผา้ จงึจะไดพ้บเห็น ไดน่ั้งใกล ้แมข้อ้นัน้ก็เป็นลาภอยา่งมาก 

ของทา่นเหลา่นัน้ ทา่นเหลา่นัน้ไดด้แีลว้ อนึง่ นับวา่เป็นลาภอยา่งมากของผมดว้ย 

ผมไดด้แีลว้ดว้ย ทีไ่ดพ้บเห็น ไดน่ั้งใกลท้า่นสารบีตุร” 

  พระมหานาคทัง้ ๒ รปูนัน้ตา่งชืน่ชมภาษิตของกันและกัน ดังนีแ้ล 

รถวนิตีสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นวิาปสตูร 

วา่ดว้ยเหยือ่ลอ่เนือ้ 

  [๒๖๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย นายพรานเนือ้มไิดป้ลกูหญา้ไวส้ าหรับฝงูเนือ้ดว้ยคดิวา่ ‘เมือ่ 

ฝงูเนือ้กนิหญา้ทีเ่ราปลกูไวน้ีจ้ะมอีายยุั่งยนื มผีวิพรรณด ีมชีวีติอยูย่นืนาน’ ทีแ่ท ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

นายพรานเนือ้ปลกูหญา้ไวส้ าหรับฝงูเนือ้ดว้ยมคีวามประสงคว์า่ ‘ฝงูเนือ้ทีเ่ขา้มาสูทุ่ง่หญา้ 

ทีเ่ราปลกูไวน้ีแ้ลว้จักลมืตวักนิหญา้ เมือ่เขา้มาแลว้ลมืตัวกนิหญา้ก็จักเผลอตวั เมือ่ 

เผลอตัวก็จักเลนิเลอ่ เมือ่เลนิเลอ่ก็จักถกูเราท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นี้’ 

ฝงูเนือ้ทีถ่กูนายพรานจบั 

  [๒๖๒] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาฝงูเนือ้เหลา่นัน้ เนือ้ฝงูที ่๑ เขา้ไปสูทุ่ง่หญา้ 

ทีน่ายพรานปลกูไวแ้ลว้ลมืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่เขา้ไปแลว้ลมืตัวกนิหญา้อยูก็่เผลอตัว 

เมือ่เผลอตัวก็เลนิเลอ่ เมือ่เลนิเลอ่ก็ถกูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบใน 

ทุง่หญา้นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี้ เนือ้ฝงูที ่๑ นัน้ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ 

ไปได ้

  [๒๖๓] ภกิษุทัง้หลาย เนือ้ฝงูที ่๒ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘เนือ้ฝงูที ่๑ 

ทีเ่ขา้ไปในทุง่หญา้ของนายพรานเนือ้ ลมืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่เขา้ไปแลว้ลมืตัวกนิ 

หญา้อยูก็่เผลอตัว เมือ่เผลอตัวก็เลนิเลอ่ เมือ่เลนิเลอ่ก็ถกูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ 

ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงูที ่๑ ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจ 

ของนายพรานเนือ้ไปได ้ทางทีด่ ีเราควรงดกนิหญา้โดยสิน้เชงิ เมือ่งดกนิหญา้ 

ทีเ่ป็นภัยแลว้ ควรหลกีไปอยูต่ามราวป่า’ แลว้จงึงดกนิหญา้โดยสิน้เชงิ เมือ่งดกนิ 

หญา้ทีเ่ป็นภัยแลว้ ก็หลกีไปอยูต่ามราวป่า ครัน้ถงึเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นซึง่เป็น 

เวลาทีห่ญา้และน ้าหมดสิน้แลว้ ฝงูเนือ้ฝงูนัน้ก็มรีา่งกายซบูผอม เมือ่มรีา่งกาย 

ซบูผอม ก าลังเรีย่วแรงก็หมดไป เมือ่ก าลังเรีย่วแรงหมดไป จงึพากันกลับมาสู ่

ทุง่หญา้ทีน่ายพรานนัน้ปลกูไวอ้กี เนือ้ฝงูนัน้พากันเขา้ไปในทุง่หญา้นัน้ ลมืตัวกนิหญา้อยู่ 

เมือ่เขา้ไปแลว้ลมืตัวกนิหญา้อยูก็่เผลอตัว เมือ่เผลอตัวก็เลนิเลอ่ เมือ่เลนิเลอ่ก็ถกู 

นายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้นือ้ฝงูที ่๒ 

ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

  [๒๖๔] ภกิษุทัง้หลาย เนื้อฝงูที ่๓ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘เนือ้ฝงูที ่๑ 

เขา้ไปในทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไว ้ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงูที ่๑ ก็ไมร่อด 

พน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้และเนือ้ฝงูที ่๒ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

‘เนือ้ฝงูที ่๑ เขา้ไปสูทุ่ง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไว ้ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงูที ่๑ 

ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรงดกนิหญา้ 

โดยสิน้เชงิ เมือ่งดกนิหญา้ทีเ่ป็นภัยแลว้ ควรหลกีไปอยูต่ามราวป่า’ จงึงดกนิหญา้ 

โดยสิน้เชงิ เมือ่งดกนิหญา้ทีเ่ป็นภัยแลว้ ก็หลกีไปอยูต่ามราวป่า ครัน้ถงึเดอืน 

สดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นซึง่เป็นเวลาทีห่ญา้และน ้าหมดสิน้ เนือ้ฝงูนัน้มรีา่งกายซบูผอม 

เมือ่มรีา่งกายซบูผอม ก าลังเรีย่วแรงก็หมดไป เมือ่ก าลังเรีย่วแรงหมดไป จงึพากัน 

กลับมาสูทุ่ง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้อกี เนือ้ฝงูนัน้พากันเขา้ไปสูทุ่ง่หญา้นัน้ 

ลมืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่เขา้ไปแลว้ลมืตัวกนิหญา้อยูก็่เผลอตัว เมือ่เผลอตัวก็เลิน่เลอ่ 

เมือ่เลนิเลอ่ก็ถกูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้

แมเ้นือ้ฝงูที ่๒ นัน้ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานไปได ้ทางทีด่ ีพวกเรา 

ควรซุม่อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ครัน้แลว้เราจะไมเ่ขา้ไป 

สูทุ่ง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ จักไมล่มืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่ไมเ่ขา้ไปแลว้ไม ่

ลมืตัวกนิหญา้อยูก็่จักไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็จักไมเ่ลนิเลอ่ เมือ่ไมเ่ลนิเลอ่ก็ 

จักไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้’ แลว้จงึเขา้ไปซุม่ 

อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ครัน้ซุม่อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ 

นัน้แลว้ก็ไมเ่ขา้ไปสูทุ่ง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ไมล่มืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่ไม ่

เขา้ไปในทุง่หญา้นัน้ไมล่มืตัวกนิหญา้อยูก็่ไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็ไมเ่ลนิเลอ่ 

เมือ่ไมเ่ลนิเลอ่ก็ไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ นายพรานเนือ้กับบรวิารมคีวามคดิวา่ ‘เนือ้ฝงูที ่๓ 

นีเ้ป็นสตัวฉ์ลาดเหมอืนมฤีทธิ ์ไมใ่ชส่ตัวธ์รรมดา จงึกนิหญา้ทีป่ลกูไวน้ีไ้ด ้เราไมรู่ ้

ทัง้ทางมาและทางไปของพวกมัน ทางทีด่ ีพวกเราควรเอาไมม้าขดัเป็นตาขา่ยลอ้ม 

รอบทุง่หญา้ทีป่ลกูไวน้ี ้บางทเีราจะพบทีอ่ยูข่องเนือ้ฝงูที ่๓ ในทีซ่ ึง่เราจะไปจับพวก 

มันได’้ พวกเขาจงึชว่ยกันเอาไมม้าขดัเป็นตาขา่ยลอ้มรอบทุง่หญา้ทีป่ลกูไวนั้น้ 

นายพรานเนือ้กับบรวิารก็ไดพ้บทีอ่ยูข่องเนือ้ฝงูที ่๓ ในทีซ่ ึง่เขาไปจับพวกมันไดแ้ลว้ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้นือ้ฝงูที ่๓ นัน้ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

 

ฝงูเนือ้ทีร่อดมอืนายพราน 

  [๒๖๕] ภกิษุทัง้หลาย เนื้อฝงูที ่๔ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่เนือ้ฝงูที ่๑ 

ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นีเ้นือ้ฝงูที ่๑ ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

และเนือ้ฝงูที ่๒ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘เนือ้ฝงูที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงู 

ที ่๑ นัน้ก็ไมร่อกพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรงด 

กนิหญา้ โดยสิน้เชงิ เมือ่งดกนิหญา้ทีเ่ป็นภัยแลว้ ก็หลกีไปอยูต่ามราวป่า’ 

แลว้จงึงดกนิหญา้ โดยสนิเชงิ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้นือ้ฝงูที ่๒ นัน้ก็ไมร่อด 

พน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

  อนึง่ เนือ้ฝงูที ่๓ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘เนือ้ฝงูที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็น 

เชน่นี ้‘เนือ้ฝงูที ่๑ นัน้ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานไปได ้และเนือ้ฝงูที ่๒ 

คดิเห็นรว่มกกันอยา่งนีว้า่ ‘เนือ้ฝงูที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงูที ่๑ นัน้ก็ไมร่อด 

พน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้ทางทีด่ ีเราควรงดกนิหญา้โดยสิน้เชงิ เมือ่ 

งดกนิหญา้ทีเ่ป็นภัยแลว้ ก็หลกีไปอยูต่ามราวป่า’ แลว้จงึงดกนิหญา้โดยสิน้เชงิ ฯลฯ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้นือ้ฝงูที ่๒ นัน้ก็ไมร่อดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

ทางทีด่ ีพวกเราควรซุม่อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ครัน้แลว้ 

เราจะไมเ่ขา้ไปยังทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ จะไมล่มืตัวกนิหญา้ เมือ่ไมเ่ขา้ไปแลว้ 

ไมล่มืตัวกนิหญา้อยูก็่จักไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็จักไมเ่ลนิเลอ่ เมือ่ไมเ่ลนิเลอ่ 

ก็จักไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้’ แลว้จงึเขา้ไปซุม่ 

อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ครัน้ซุม่อาศัยอยูใ่กล ้ๆ ทุง่หญา้ 

นัน้แลว้ไมเ่ขา้ไปสูทุ่ง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ไมล่มืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่ไม ่

เขา้ไปยังทุง่หญา้นัน้ ไมล่มืตัวกนิหญา้อยูก็่ไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็ไมเ่ลนิเลอ่ 

เมือ่ไมเ่ลนิเลอ่ก็ไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ 

  ครัง้นัน้ นายพรานเนือ้กับบรวิารมคีวามคดิวา่ ‘เนือ้ฝงูที ่๓ นีเ้ป็นสตัวฉ์ลาด 

เหมอืนมฤีทธิ ์ไมใ่ชส่ตัวธ์รรมดา ฯลฯ นายพรานเนื้อกับบรวิารก็ไดพ้บทีอ่ยูข่อง 

เนือ้ฝงูที ่๓ ในทีซ่ ึง่เขาจะไปจับพวกมันได ้เมือ่เป็นเชน่นี ้แมเ้นือ้ฝงูที ่๓ นัน้ก็ไม ่

รอดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรอาศัยอยูใ่นทีซ่ ึง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

นายพรานเนือ้กับบรวิารไปไมถ่งึ ครัน้แลว้ไมค่วรเขา้ไปยังทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ 

ปลกูไวนั้น้ เมือ่ไมล่มืตัวกนิหญา้ก็จักไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็จักไมเ่ลนิเลอ่ 

เมือ่ไมเ่ลนิเลอ่ก็จักไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้’ แลว้ 

จงึซุม่อาศัยอยูใ่นทีซ่ ึง่นายพรานเนือ้กับบรวิารไปไมถ่งึ ครัน้ซุม่อาศัยอยูใ่นทีนั่น้แลว้ 

ก็ไมเ่ขา้ไปยังทุง่หญา้ทีน่ายพรานเนือ้ปลกูไวนั้น้ ไมล่มืตัวกนิหญา้อยู ่เมือ่ไมเ่ขา้ไป 

ยังทุง่หญา้นัน้ไมล่มืตัวกนิหญา้อยูก็่ไมเ่ผลอตัว เมือ่ไมเ่ผลอตัวก็จักไมเ่ลนิเลอ่ เมือ่ไม ่

เลนิเลอ่ก็จักไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในทุง่หญา้นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พรานเนือ้กับบรวิารคดิเห็นวา่ ‘เนือ้ฝงูที ่๔ นีเ้ป็นสตัว ์

ฉลาดเหมอืนมฤีทธิ ์ไมใ่ชส่ตัวธ์รรมดา จงึกนิหญา้ทีป่ลกูไวน้ีไ้ด ้อนึง่ เราไมท่ราบ 

ทางมาและทางไปของพวกมันเลย ทางทีด่ ีพวกเราควรเอาไมม้าขดัเป็นตาขา่ย 

ลอ้มรอบทุง่หญา้ทีป่ลกูไวโ้ดยรอบ บางทเีราจะพบทีอ่ยูข่องเนือ้ฝงูที ่๔ ในทีซ่ ึง่ 

เราจะไปจับพวกมันได’้ พวกเขาจงึเอาไมม้าขดัเป็นตาขา่ยลอ้มรอบทุง่หญา้ทีป่ลกูไว ้

นัน้ แตก็่ไมพ่บทีอ่ยูข่องเนือ้ฝงูที ่๔ ในทีซ่ ึง่ตนจะไปจับเอา ครัง้นัน้ นายพรานเนือ้ 

กับบรวิารจงึคดิตกลงใจวา่ ‘ถา้เราจักขนืรบกวนเนือ้ฝงูที ่๔ ใหต้กใจ เนือ้เหลา่นัน้ 

ทีถ่กูเราท าใหต้กใจแลว้ก็จะพลอยท าใหเ้นือ้ฝงูอืน่ ๆ ตกใจไปดว้ย ฝงูเนือ้ทัง้หลายคง 

จะไปจากทุง่หญา้ทีป่ลกูไวจ้นหมดสิน้ ทางทีด่ ีพวกเราควรวางเฉยในเนือ้ฝงูที ่๔ เสยี 

เถดิ’ นายพรานเนือ้กับบรวิารก็วางเฉยเนือ้ฝงูที ่๔ เสยี เมือ่เป็นเชน่นี ้เนือ้ฝงูที ่๔ 

จงึรอดพน้จากอ านาจของนายพรานเนือ้ไปได ้

  [๒๖๖] ภกิษุทัง้หลาย เราจะเปรยีบเทยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้ 

ในค าเปรยีบเทยีบนัน้ มคี าอธบิายดังตอ่ไปนี้ 

  ค าวา่ ทุง่หญา้ นัน้เป็นชือ่แหง่กามคณุ ๕ 

  ค าวา่ นายพรานเนือ้ นัน้เป็นชือ่ของมารผูม้บีาป 

  ค าวา่ บรวิารของนายพรานเนือ้ นัน้เป็นชือ่ของบรวิารของมาร 

  ค าวา่ ฝูงเนือ้ นัน้เป็นชือ่ของสมณพราหมณ์ทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

 

เปรยีบเทยีบนกับวชกบัฝงูเนือ้ 

  [๒๖๗] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์พวก 

ที ่๑ เขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิแลว้ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ 

เมือ่เขา้ไปหากามคณุ ๕ นัน้ ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็มัวเมา เมือ่มัวเมาก็ประมาท 

เมือ่ประมาทก็ถกูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้

สมณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วสมณพราหมณ์พวกที ่๑ วา่ เปรยีบเหมอืนเนือ้ฝงู 

ที ่๑ นัน้ 

  [๒๖๘] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกที ่๒ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ 

‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ เขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิแลว้ 

ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ เมือ่เขา้ไปหากามคณุ ๕ นัน้แลว้ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ 

ก็มัวเมา เมือ่มัวเมาก็ประมาท เมือ่ประมาทก็ถกูมารท าอะไร ๆ ตามใจชอบใน 

กามคณุ ๕ นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้แมส้มณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ก็ไมพ่น้จาก 

อ านาจของมารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรงดบรโิภคกามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสิโดย 

สิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ ควรหลกีไปอยูใ่นราวป่า’ แลว้จงึงดบรโิภค 

กามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสิโดยสิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ก็หลกีไปอยูต่าม 

ราวป่า สมณพราหมณ์เหลา่นัน้มผีักดองเป็นอาหารบา้ง มขีา้วฟ่างเป็นอาหารบา้ง 

มลีกูเดอืยเป็นอาหารบา้ง มกีากขา้วเป็นอาหารบา้ง มสีาหรา่ยเป็นอาหารบา้ง 

มรี าเป็นอาหารบา้ง มขีา้วตังเป็นอาหารบา้ง มกี ายานเป็นอาหารบา้ง มหีญา้เป็น 

อาหารบา้ง มมีลูโคเป็นอาหารบา้ง มเีหงา้ไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารบา้ง บรโิภค 

ผลไมท้ีห่ลน่เอง ด ารงอัตภาพอยูใ่นราวป่านัน้ ครัน้ถงึเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นซึง่ 

เป็นเวลาทีอ่าหาร(ป่า)และน ้าหมดสิน้ เธอเหลา่นัน้ก็มรีา่งกายซบูผอม เมือ่มรีา่งกาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

ซบู ผอม ก าลังเรีย่วแรงก็หมดไป เมือ่ก าลังเรีย่วแรงหมดไป เจโตวมิตุติ๑ก็เสือ่ม 

เมือ่เจโตวมิตุตเิสือ่มแลว้ พวกเธอก็กลับหันหนา้เขา้หากามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสิ 

นัน้อกี เมือ่เขา้ไปหาแลว้ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็มัวเมา เมือ่มัวเมาก็ประมาท 

เมือ่ประมาทก็ถกูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้

แมส้มณพราหมณ์พวกที ่๒ นัน้ ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วสมณพราหมณ์พวกที ่๒ นีเ้ปรยีบเหมอืนเนือ้ฝงูที ่๒ นัน้ 

  [๒๖๙] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกที ่๓ คดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ 

‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ ก็ 

ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้และสมณพราหมณ์พวกที ่๒ คดิเห็นรว่มกันอยา่ง 

นีว้า่ ‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ 

ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรงดบรโิภคกามคณุ ๕ อันเป็น 

โลกามสิโดยสิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ ควรหลกีไปอยูต่ามราวป่า’ แลว้ 

จงึงดบรโิภคกามคณุ ๕ อนัเป็นโลกามสิโดยสิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ก็ 

หลกีไปอยูต่ามราวป่า เธอเหลา่นัน้มผีักดองเป็นอาหารบา้ง ฯลฯ บรโิภคผลไมท้ี ่

หลน่เองด ารงอัตภาพอยูใ่นราวป่านัน้ ครัน้ถงึเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นซึง่เป็นเวลา 

ทีอ่าหารและน ้าหมดสิน้ เธอเหลา่นัน้ก็มรีา่งกายซบูผอม เมือ่มรีา่งกายซบูผอม 

ก าลังเรีย่วแรงก็หมดไป เมือ่ก าลังเรีย่วแรงหมดไป เจโตวมิตุตก็ิเสือ่ม เมือ่เจโตวมิตุต ิ

เสือ่มแลว้ พวกเธอก็กลับหันหนา้เขา้หากามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสินัน้อกี เมือ่ 

เขา้ไปหาแลว้ลมืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็มัวเมา เมือ่มัวเมาก็ประมาท เมือ่ประมาท 

ก็ถกูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ นัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้แมส้มณ- 

พราหมณ์พวกที ่๒ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเรา ควรจะ 

เขา้ไปอาศัยอยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสินัน้ ครัน้อาศัยอยูใ่กล ้ๆ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึเพยีงอัธยาศัย คอื การสละทรัพย ์ละการครองเรอืนแลว้ออกมาอยูป่่า (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๖๘/๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

แลว้ก็ไมเ่ขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ 

เมือ่ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็จะไมม่ัวเมา เมือ่ไมม่ัวเมาก็จะไมป่ระมาท เมือ่ 

ไมป่ระมาทก็จะไมถ่กูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ นัน้’ จงึอาศัยอยูใ่กล ้ๆ 

กามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสินัน้ ครัน้อาศัยอยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ 

แลว้ไมเ่ขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ 

เมือ่ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็ไมม่ัวเมา เมือ่ไมม่ัวเมาก็ไมป่ระมาท เมือ่ไม ่

ประมาทก็ไมถ่กูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุนัน้ แตส่มณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ 

ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตาย 

แลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคต 

เกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช’่ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๓ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจของ 

มารไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่สมณพราหมณ์พวกที ่๓ นีเ้ปรยีบเหมอืนเนือ้ฝงู 

ที ่๓ นัน้ 

  [๒๗๐] ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์พวกที ่๔ มคีวามคดิเห็นรว่มกัน 

อยา่งนีว้า่ ‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๑ 

นัน้ ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้และสมณพราหมณ์พวกที ่๒ มคีวามคดิ 

เห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณ- 

พราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควร 

งดบรโิภคกามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสิโดยสิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ 

ควรหลกีไปอยูต่ามราวป่า เธอเหลา่นัน้งดเวน้จากกามคณุ ๕ ทีเ่ป็นโลกามสิ 

โดยสิน้เชงิ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้แมส้มณพราหมณ์พวกที ่๒ นัน้ก็ไมพ่น้จาก 

อ านาจของมารไปได ้

  อนึง่ สมณพราหมณ์พวกที ่๓ มคีวามคดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ ‘สมณพราหมณ์ 

พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจ 

ของมารไปได ้และสมณพราหมณ์พวกที ่๒ มคีวามคดิเห็นรว่มกันอยา่งนีว้า่ 

‘สมณพราหมณ์พวกที ่๑ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณพราหมณ์พวกที ่๑ นัน้ก็ไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

พน้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรงดบรโิภคกามคณุ ๕ อันเป็น 

โลกามสิโดยสิน้เชงิ เมือ่งดบรโิภคทีเ่ป็นภัยแลว้ ควรหลกีไปอยูต่ามราวป่า เธอ 

เหลา่นัน้งดบรโิภคกามคณุ ๕ อันเป็นโลกามสิ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้แม ้

สมณพราหมณ์พวกที ่๒ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเรา 

ควรจะเขา้ไปอาศัยอยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ ครัน้อาศยั 

อยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ แลว้ก็ไมเ่ขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ 

ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ เมือ่ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็ไมม่ัวเมา เมือ่ไม ่

มัวเมาก็ไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทก็ไมถ่กูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ 

๕ นัน้’ แลว้จงึอาศัยอยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสินัน้ ครัน้อาศัย 

อยูใ่กล ้ๆ กามคณุ ๕ แลว้ก็ไมเ่ขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ 

ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ เมือ่ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็ไมม่ัวเมา เมือ่ไม ่

มัวเมาก็ไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทก็ไมถ่กูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ 

๕ นัน้ แตส่มณพราหมณ์เหลา่นัน้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หรอืหลัง 

จากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ เมือ่เป็นเชน่นี ้แม ้

สมณพราหมณ์พวกที ่๓ นัน้ก็ไมพ่น้จากอ านาจของมารไปได ้ทางทีด่ ีพวกเรา 

ควรอาศัยอยูใ่นทีซ่ ึง่มารและบรวิารของมารไปไมถ่งึ ครัน้อาศัยอยูใ่นทีนั่น้แลว้ก็ไม ่

เขา้ไปหากามคณุ ๕ ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสิ ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ เมือ่ 

ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ ก็ไมม่ัวเมา เมือ่ไมม่ัวเมาก็ไมป่ระมาท เมือ่ไม ่

ประมาทก็ไมถ่กูมารท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ นัน้’ แลว้จงึอาศัยอยู ่

ในทีซ่ ึง่มารและบรวิารของมารไปไมถ่งึ ครัน้อาศัยในทีนั่น้แลว้ไมเ่ขา้ไปหากามคณุ ๕ 

ทีม่ารลอ่ไวซ้ ึง่เป็นโลกามสินัน้ ไมล่มืตัวบรโิภคกามคณุ ๕ เมือ่ไมล่มืตัวบรโิภค 

กามคณุ ๕ ก็ไมม่ัวเมา เมือ่ไมม่ัวเมาก็ไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทก็ไมถ่กูมารท า 

อะไร ๆ ไดต้ามใจชอบในกามคณุ ๕ ซึง่เป็นโลกามสินัน้ เมือ่เป็นเชน่นี ้สมณ- 

พราหมณ์พวกที ่๔ นัน้ จงึพน้จากอ านาจของมารไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่สมณพราหมณ์พวกที ่๔ นีเ้ปรยีบเหมอืนเนือ้ฝงูที ่๔ นัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๕. นวิาปสตูร 

 

แดนทีม่ารตามไปไมถ่งึ 

  [๒๗๑] ทีซ่ ึง่มารและบรวิารของมารไปไมถ่งึ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ไดท้ ามารให ้

ตาบอด๑ คอื ท าลายดวงตาของมารเสยีอยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาป 

มองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ฯลฯ ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ฯลฯ ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป 

กอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ไดท้ ามารใหต้าบอด คอื ท าลายดวงตาของมารเสยีอยา่งไมม่ ี

รอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

สญัญาโดยประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ไดท้ ามารใหต้าบอด คอื ท าลายดวงตา 

ของมารเสยีอยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท ามารใหต้าบอด หมายถงึภกิษุนัน้มไิดท้ าลายนัยนต์าของมาร แตจ่ติของภกิษุผูเ้ขา้ถงึฌานทีเ่ป็นบาทของ 

   วปัิสสนาอาศัยอารมณ์นีเ้ป็นไป (เกดิดับ) เหตนัุน้ มารจงึไมส่ามารถมองเห็น ท าลายดวงตาของมารเสยี 

   อยา่งไมม่รีอ่งรอย หมายถงึท าลายโดยทีนั่ยนต์าของมารไมม่ทีาง หมดหนทาง ไมม่ทีีพ่ ึง่ ปราศจาก 

   อารมณ์โดยปรยิายนี ้ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น หมายถงึโดยปรยิายน่ันเอง มารจงึไมส่ามารถมอง 

   เห็นรา่งคอืญาณของภกิษุผูเ้ขา้ฌานซึง่เป็นบาทของวปัิสสนานัน้ดว้ยมังสจักษุของตนได ้(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๑/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ เราเรยีกภกิษุนีว้า่ 

‘ฯลฯ ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ฯลฯ 

ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ฯลฯ ถงึการทีม่ารใจ 

บาปมองไมเ่ห็น’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่ก็เพราะเห็นดว้ยปัญญา เธอ 

ยอ่มมอีาสวะสิน้ไป เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ไดท้ ามารใหต้าบอด คอื ท าลายดวงตา 

ของมารเสยีอยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น และขา้มพน้ตัณหา 

อันเป็นเครือ่งขอ้งอยูใ่นโลกไดแ้ลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

นวิาปสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปาสราสสิตูร 

วา่ดว้ยกองบว่งดกัสตัว ์

  [๒๗๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุเป็นจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกบั 

ทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นพระอานนท ์เป็นเวลานานมากแลว้ทีพ่วกกระผมไมไ่ด ้

สดับธรรมกีถาในทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค ขอโอกาสใหพ้วกกระผมไดส้ดับ 

ธรรมกีถาในทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคเถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นทัง้หลายจงไปทีอ่าศรมของรัมมก- 

พราหมณ์ ก็จักไดส้ดับธรรมกีถาในทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าทา่นพระอานนทแ์ลว้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีเสด็จกลับจาก 

บณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์า 

ตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจะไปพักกลางวนัทีป่ราสาทของมคิารมาตาใน 

บพุพาราม” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึเสด็จพรอ้มกับ 

ทา่นพระอานนทไ์ปพักกลางวนัทีป่ราสาทของมคิารมาตาในบพุพาราม ครัน้ในเวลา 

เย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ตรัสกับทา่นพระอานนทว์า่ 

“มาเถดิ อานนท ์เราจักไปสรงน ้าทีท่า่บพุพโกฏฐกะ” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

มารยาทในการประชุม 

  [๒๗๓] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มกับทา่นพระอานนทไ์ดไ้ปสรงน ้า 

ทีท่า่บพุพโกฏฐกะแลว้ เสด็จขึน้(จากทา่)ทรงครองจวีรผนืเดยีวประทับยนืผึง่พระ 

วรกายอยู ่ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

อาศรมของรัมมกพราหมณ์อยูไ่มไ่กล ทัง้เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์และน่าเลือ่มใส 

ขอพระผูม้พีระภาคเสด็จไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์ เพือ่ทรงอนุเคราะหเ์ถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับโดยดษุณีภาพแลว้ไดเ้สด็จเขา้ไปยังอาศรมของรัมมก- 

พราหมณ ์

  สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากน่ังสนทนาธรรมกีถาอยูใ่นอาศรมของรัมมกพราหมณ์ 

  พระผูม้พีระภาคประทับยนืนอกซุม้ประต ูทรงรอคอยใหภ้กิษุสนทนากันจบ 

เสยีกอ่น ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่การสนทนาจบลงแลว้ จงึทรงกระแอม 

แลว้เคาะบานประต ู

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้เปิดประตรัูบพระผูม้พีระภาคแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์แลว้ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ครัน้แลว้จงึตรัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวลานี้ 

เธอทัง้หลายน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร พดูเรือ่งอะไรคา้งไว ้อะไรทีเ่ธอทัง้หลาย 

สนทนากันคา้งอยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ปรารภพระผูม้พีระภาคแลว้สนทนาธรรมกีถาคา้งอยู ่พอดพีระผูม้พีระภาคเสด็จ 

มาถงึ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีเ่ธอทัง้หลายผูเ้ป็นกลุบตุร 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธาประชมุสนทนาธรรมกีถากันนัน้เป็นเรือ่ง 

สมควร เธอทัง้หลายผูม้าประชมุกันมกีจิทีค่วรท า ๒ ประการ คอื (๑) การ 

สนทนาธรรม (๒) การเป็นผูน้ิง่อยา่งพระอรยิะ๑ 

การแสวงหาทีไ่มป่ระเสรฐิ 

  [๒๗๔] ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหาม ี๒ อยา่ง คอื (๑) การแสวงหาที ่

ประเสรฐิ (๒) การแสวงหาทีไ่มป่ระสรฐิ 

  การแสวงหาทีไ่มป่ระเสรฐิ เป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนี ้ตนเองมคีวามเกดิเป็นธรรมดายังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเกดิ 

เป็นธรรมดาอยูอ่กี ตนเองมคีวามแกเ่ป็นธรรมดายังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดาอยูอ่กี ตนเองมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็น 

ธรรมดาอยูอ่กี ตนเองมคีวามตายเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามตายเป็น 

ธรรมดาอยูอ่กี ตนเองมคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวาม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การสนทนาธรรม หมายถงึสนทนาเรือ่งกถาวัตถ ุ๑๐ ประการ การเป็นผูน้ ิง่อยา่งพระอรยิะ หมายถงึ 

   การเขา้ฌานสมาบัต ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๓/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

เศรา้โศกเป็นธรรมดาอยูอ่กี ตนเองมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหา 

สิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  ภกิษุทัง้หลาย หากเธอทัง้หลายถามวา่ 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา ทอง เงนิ 

เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดาเหลา่นัน้เป็นอปุธิ๑ 

ผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเองมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ก็ยัง 

แสวงหาสิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา 

ทอง เงนิ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาเหลา่นัน้ 

เป็นอปุธ ิผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเองมคีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา ทอง เงนิ 

เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาเหลา่นัน้ 

เป็นอปุธ ิผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเองมคีวามเจ็บไขเ้ป็น 

ธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา 

ทอง เงนิ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดาเหลา่นัน้ 

เป็นอปุธ ิผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเองมคีวามตายเป็น 

ธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดาอยูอ่กี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึกามคณุ ๕ ประการ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๔/๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา 

ทอง เงนิ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามเศรา้โศกเป็น 

ธรรมดาเหลา่นัน้เป็นอปุธ ิผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเอง 

มคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  อะไรเลา่ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา 

  คอื บตุร ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก ่สกุร ชา้ง โค มา้ ลา 

ทอง เงนิ เรยีกวา่สิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็น 

ธรรมดาเหลา่นัน้เป็นอปุธ ิผูท้ีต่ดิพันลุม่หลงเกีย่วขอ้งในอปุธเิหลา่นัน้ ชือ่วา่ตนเอง 

มคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดาอยูอ่กี 

  นีค้อืการแสวงหาทีไ่มป่ระเสรฐิ 

การแสวงหาทีป่ระเสรฐิ 

  [๒๗๕] การแสวงหาทีป่ระเสรฐิ เป็นอยา่งไร 

  คอื คนบางคนในโลกนี ้ตนเองมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษใน 

สิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดา ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเกดิ ไมม่ธีรรมอืน่ 

ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  ตนเองมคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา 

ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามแก ่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  ตนเองมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเจ็บไข ้ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  ตนเองมคีวามตายเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา 

ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามตาย ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  ตนเองมคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้โศก 

เป็นธรรมดา ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และ 

เกษมจากโยคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  ตนเองมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมอง 

เป็นธรรมดา ยอ่มแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

และเกษมจากโยคะ 

  นีค้อืการแสวงหาทีป่ระเสรฐิ 

  [๒๗๖] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ตนเองม ี

ความเกดิเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดาอยูน่ั่นแล ตนเองม ี

ความแกเ่ป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาอยูน่ั่นแล ตนเองม ี

ความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาอยูน่ั่นแล ตนเอง 

มคีวามตายเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดาอยูน่ั่นแล ตนเอง 

มคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดาอยูน่ั่นแล 

ตนเองมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็น 

ธรรมดาอยูน่ั่นแล 

  เราจงึคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรามคีวามเกดิเป็นธรรมดา ไฉนยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวาม 

เกดิเป็นธรรมดาอยูอ่กี’ เรามคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ฯลฯ มคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

... มคีวามตายเป็นธรรมดา ... มคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ... มคีวามเศรา้หมอง 

เป็นธรรมดา ไฉนยังแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดาอยูอ่กี’ ทางทีด่ ี

เราเองมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดาแลว้ 

ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเกดิ ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาแลว้  

ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามแก ่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

แลว้ ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเจ็บไข ้ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามตายเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา 

แลว้ ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามตาย ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  เราเองมคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้โศก 

เป็นธรรมดาแลว้ ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมอง 

เป็นธรรมดาแลว้ ควรแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

และเกษมจากโยคะ 

พทุธประวตัติอนบ าเพ็ญสมาบตั ิ

ในส านกัอาฬารดาบส๑ 

  [๒๗๗] ภกิษุทัง้หลาย ในกาลตอ่มา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มเีกศา 

ด าสนทิ อยูใ่นปฐมวยั เมือ่พระราชมารดาและพระราชบดิาไมท่รงปรารถนาจะให ้

ผนวช มพีระพักตรน์องดว้ยน ้าพระเนตรทรงกันแสงอยู ่จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ 

ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่ผนวชแลว้ก็แสวงหาวา่อะไร 

เป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทางอันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ได ้

เขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นกาลามะ ขา้พเจา้ปรารถนา 

จะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึกลา่วกับเราวา่ ‘เชญิทา่น 

อยูก่อ่น ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

ตามแบบอาจารยข์องตน เขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรู ้

ธรรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณ- 

วาทะ๒และเถรวาทะ๓ได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ เราจงึคดิวา่ 

‘อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ 

‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

ยังรู ้ยังเห็นธรรมนีอ้ยา่งแน่นอน’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๒๗-๓๒๙/๓๙๕-๓๙๙,๔๗๕-๔๗๙/๖๐๐-๖๐๗ และดขูอ้ ๓๗๑ หนา้ ๔๕๕ ในเลม่นี ้

๒ ญาณวาทะ หมายถงึลัทธทิีว่า่ ขา้พเจา้รู ้(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๗/๗๙) 

๓ เถรวาทะ หมายถงึลัทธทิีว่า่ ขา้พเจา้เป็นใหญ ่(ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๗/๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศธรรมนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึประกาศอากญิจัญญายตน- 

สมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา 

แมเ้ราก็มศีรัทธา มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่วีริยิะ แมเ้ราก็มวีริยิะ 

มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่สีต ิแมเ้ราก็มสีต ิมใิชแ่ตอ่าฬารดาบส 

กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่สีมาธ ิแมเ้ราก็มสีมาธ ิมใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

เทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญเพยีร เพือ่ท าใหแ้จง้ 

ธรรมทีอ่าฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน เราก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ประกาศดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘ท่านกาลามะ แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอัน 

ยิง่เองเขา้ถงึอยูด่ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้’ 

  (อาฬารดาบส กาลามโคตรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะขา้พเจา้ประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใด ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ขา้พเจา้ก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ขา้พเจา้ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบ 

ธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด ขา้พเจา้ก็ทราบธรรมนัน้ เป็นอันวา่ขา้พเจา้เป็นเชน่ใด 

ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด ขา้พเจา้ก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้เราทัง้สอง 

จะอยูร่ว่มกันบรหิารคณะนี’้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อาฬารดาบส กาลามโคตร ทัง้ทีเ่ป็นอาจารยข์องเรา ก็ยกยอ่ง 

เราผูเ้ป็นศษิยใ์หเ้สมอกับตน และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ยประการอยา่งนี้ 

แตเ่ราคดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึ 

อากญิจัญญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

ในส านกัอทุกดาบส 

  [๒๗๘] ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทาง 

อันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุร 

แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นรามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี’้ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึกลา่วกบัเราวา่ ‘เชญิทา่นอยูก่อ่น 

ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกันกบัธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

ตามแบบอาจารยข์องตนเขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรู ้

ธรรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณ- 

วาทะและเถรวาทะได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ เราจงึคดิวา่ 

‘อทุกดาบส รามบตุรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราท าให ้

แจง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่ทุกดาบส รามบตุรยังรูย้ังเห็น 

ธรรมนีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่น 

ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึประกาศเนวสญัญานาสญัญายตน- 

สมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา แมเ้รา 

ก็มศีรัทธา มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่วีริยิะ แมเ้ราก็มวีริยิะ มใิชแ่ต ่

อทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่สีต ิแมเ้ราก็มสีต ิมใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ 

ทีม่สีมาธ ิแมเ้ราก็มสีมาธ ิมใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็ม ี

ปัญญา ทางทีด่ ีเราควรเริม่บ าเพ็ญเพยีรเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีอ่ทุกดาบส รามบตุร 

ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน เราก็ 

ไดท้ าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่น 

ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อทุกดาบส รามบตุรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ 

  (อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะ(ขา้พเจา้)รามะประกาศ 

วา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรม 

นัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

รามะก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ รามะทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบ 

ธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนัน้ เป็นอันวา่รามะเป็นเชน่ใด ทา่นก็ 

เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด รามะก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้ทา่นจงบรหิารคณะนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อทุกดาบส รามบตุรทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นพรหมจารขีองเรา ก็ยกยอ่ง 

เราไวใ้นฐานะอาจารย ์และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ยประการอยา่งนี ้แตเ่รา 

คดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบ 

ระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึเนวสญัญานา- 

สญัญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

ตรสัรูส้จัธรรม 

  [๒๗๙] ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทาง 

อันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ เมือ่เทีย่วจารกิไปในแควน้มคธโดย 

ล าดับ ไดไ้ปถงึต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ไดเ้ห็นภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่า 

น่าเพลดิเพลนิใจ มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคาม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

อยูโ่ดยรอบ เราจงึคดิวา่ ‘ภมูปิระเทศเป็นทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่าน่าเพลดิเพลนิใจ 

มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคามอยูโ่ดยรอบ 

เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีรของกลุบตุรผูป้รารถนาจะบ าเพ็ญเพยีร’ เราจงึน่ัง ณ ที ่

นัน้ดว้ยคดิวา่ ‘ทีน่ีเ้หมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีร’ 

  [๒๘๐] ภกิษุทัง้หลาย เราเองมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษใน 

สิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดา แลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามเกดิ ไมม่ ี

ธรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา 

แลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามแก ่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

แลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามเจ็บไข ้ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษม 

จากโยคะ 

  เราเองมคีวามตายเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา 

แลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามตาย ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษม 

จากโยคะ 

  เราเองมคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้โศก 

เป็นธรรมดาแลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่ธีรรมอืน่ 

ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  เราเองมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวาม 

เศรา้หมองเป็นธรรมดา แลว้แสวงหาจนไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง 

ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ และเกษมจากโยคะ 

  ทัง้ญาณทัสสนะไดเ้กดิแกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย 

บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

 

ทรงมคีวามขวนขวายนอ้ย 

  [๒๘๑] ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ธรรม๑ทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้นี ้

ลกึซึง้ เห็นไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไมเ่ป็นวสิยัแหง่ตรรกะ ละเอยีด 

บัณฑติ(เทา่นัน้)จงึจะรูไ้ด ้สว่นหมูป่ระชาผูร้ืน่รมยด์ว้ยอาลัย๒ ยนิดใีนอาลัย 

เพลดิเพลนิในอาลัย ฐานะทีห่มูส่ตัวผ์ูร้ ืน่รมยด์ว้ยอาลัย ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิ 

ในอาลัยนีย้อ่มเป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้าก กลา่วคอืหลกัอทัิปปัจจยตา หลักปฏจิจสมปุบาท 

ถงึแมฐ้านะอันนีก็้เป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้ากนัก กลา่วคอืความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง 

ความสลัดทิง้อปุธทัิง้ปวง ความสิน้ตัณหา วริาคะ นโิรธ นพิพาน ก็ถา้เราจะพงึ 

แสดงธรรม และผูอ้ ืน่จะไมเ่ขา้ใจซึง้ตอ่เรา ขอ้นัน้ก็จะพงึเป็นความเหน็ดเหนือ่ยเปลา่ 

แกเ่รา จะพงึเป็นความล าบากเปลา่แกเ่รา’ 

  อนึง่เลา่ คาถาอันน่าอัศจรรยเ์หลา่นีท้ีไ่มเ่คยสดับมากอ่น ไดป้รากฏแกเ่ราวา่ 

    ‘บัดนี ้เรายังไมค่วรประกาศธรรมทีเ่ราบรรลดุว้ยความล าบาก 

   เพราะธรรมนีไ้มใ่ชส่ ิง่ทีผู่ถ้กูราคะและโทสะครอบง าจะรูไ้ดง้า่ย 

    แตเ่ป็นสิง่พาทวนกระแส๓ ละเอยีด ลกึซึง้ รูเ้ห็นไดย้าก ประณีต 

   ผูก้ าหนัดดว้ยราคะ ถกูกองโมหะหุม้หอ่ไว ้จักรูเ้ห็นไมไ่ด’้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๗/๑๑, ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗ 

๒ อาลยั คอืกามคณุ ๕ ทีส่ัตวพั์วพัน ยนิด ีเพลดิเพลนิ (ว.ิอ. ๓/๗/๑๓) เป็นชือ่เรยีกกเิลส ๒ อยา่ง คอื 

   กามคณุ ๕ และตัณหาวจิรติ ๑๐๘ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๑/๘๒, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗/๑๘๔) ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๙๗๓-๙๗๖/๖๒๒-๖๓๓ 

๓ พาทวนกระแส ในทีน่ีห้มายถงึ อนจฺิจ (ไมเ่ทีย่ง) ทกฺุข (เป็นทกุข)์ อนตฺตา(เป็นอนัตตา) อสภุ (ไมง่าม) 

   อันทวนกระแสแหง่ธรรมมคีวามเทีย่ง เป็นตน้ ในพระวนัิยปิฎกหมายถงึพาเขา้ถงึนพิพาน (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๘๑/๘๔, ว.ิอ. ๓/๗/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

 

สหมับดพีรหมอาราธนาแสดงธรรม 

  [๒๘๒] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เราพจิารณาดังนี ้จติก็นอ้มไปเพือ่ความขวนขวาย 

นอ้ย มไิดน้อ้มไปเพือ่แสดงธรรม 

  ครัง้นัน้ สหัมบดพีรหมทราบความด ารใินใจของเราดว้ยใจของตน จงึไดม้ ี

ความร าพงึวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ โลกจะฉบิหายหนอ โลกจะพนิาศหนอ เพราะ 

พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงนอ้มพระทัยไปเพือ่ความขวนขวายนอ้ย 

มไิดน้อ้มพระทัยไปเพือ่ทรงแสดงธรรม’ 

  ล าดับนัน้ สหัมบดพีรหมอนัตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบือ้งหนา้เรา 

เปรยีบเหมอืนคนแข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ แลว้หม่อตุตราสงค ์

เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืมาทางทีเ่ราอยู ่ไดก้ลา่วกับเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดแสดงธรรม ขอพระสคุตเจา้ไดโ้ปรดแสดงธรรม 

เพราะสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตานอ้ย๑มอียู ่สตัวเ์หลา่นัน้จะเสือ่มเพราะไมไ่ด ้

สดับธรรม สตัวเ์หลา่นัน้จักเป็นผูรู้ท่ั้วถงึธรรม‘๒ 

  สหัมบดพีรหมไดท้ลูอาราธนาดังนี ้แลว้ไดท้ลูเป็นคาถาประพันธต์อ่ไปวา่ 

พรหมนคิมคาถา 

      ‘ในกาลกอ่น ธรรมทีไ่มบ่รสิทุธิ ์

     อันคนทีม่มีลทนิ๓คดิคน้ไว ้ปรากฏในแควน้มคธ 

     พระองคโ์ปรดเปิดประตอูมตธรรมนัน้เถดิ 

     ขอสตัวทั์ง้หลายจงฟังธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

     ผูป้ราศจากมลทนิ ไดต้รัสรูแ้ลว้ 

      ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้พีระปัญญาด ีมพีระสมันตจักษุ 

     บรุษุผูย้นือยูบ่นยอดเขาศลิาลว้น 

     พงึเห็นหมูช่นไดโ้ดยรอบ แมฉั้นใด 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้ธีุลใีนดวงตานอ้ย หมายถงึมธีุลคีอืราคะ โทสะ โมหะเบาบางคอืเล็กนอ้ย ปิดบังดวงตาคอืปัญญา 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๕, ว.ิอ. ๓/๘-๙/๑๔-๑๕) 

๒ เหตกุารณ์นีเ้ป็นทีม่าแหง่พธิอีาราธนาพระสงฆแ์สดงธรรม (ด ูข.ุพทุธ. ๓๓/๑/๔๓๕) 

๓ คนทีม่มีลทนิ ในทีน่ีห้มายถงึครูทัง้ ๖ (ว.ิอ. ๓/๘/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

    พระองคผ์ูห้มดความเศรา้โศกแลว้ 

    โปรดเสด็จขึน้สูป่ราสาทคอืธรรม 

    จักไดเ้ห็นหมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศก 

    และถกูชาตชิราครอบง าไดช้ดัเจน ฉันนัน้ 

     ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้คีวามเพยีร 

    ผูช้นะสงคราม๑ ผูน้ าหมู่๒ ผูไ้มม่หีนี้๓ 

    ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้เสด็จจารกิไปในโลก 

     ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอพระองคโ์ปรดแสดงธรรม 

    เพราะสตัวทั์ง้หลายจักเป็นผูรู้ท่ั้วถงึธรรม’ 

เวไนยสตัวเ์ปรยีบดว้ยดอกบวั๔ 

  [๒๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ เรารับค าทลูอาราธนาของพรหม และเพราะ 

ความมกีรณุาในสตัวทั์ง้หลาย จงึตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ๕ เมือ่ตรวจดโูลกดว้ยพทุธ- 

จักษุ ไดเ้ห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตา๖นอ้ย มธีลุใีนดวงตามาก มอีนิทรยี ์

แกก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก 

บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่น่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่เป็น 

สิง่ไมน่่ากลัว 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูช้นะสงคราม หมายถงึชนะเทวบตุรมาร มัจจุมาร และกเิลสมาร (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๒ ผูน้ าหมู ่หมายถงึสามารถน าสัตวข์า้มทีก่ันดารคอืชาต(ิความเกดิ) และสามารถเป็นผูน้ าของหมูส่ัตวค์อื 

   เวไนยสัตว ์(ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๓ ผูไ้มม่หีนี ้หมายถงึไมม่หีนีค้อืกามฉันทะ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๒/๘๗) 

๔ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๖๙/๓๙-๔๐, ว.ิม. (แปล) ๔/๙/๑๔, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภ.ิก. 

   ๓๗/๘๕๖/๔๙๐ 

๕ พทุธจกัษุ หมายถงึ 

   (๑) อนิทรยิปโรปรยัิตตญิาณ คอื ปรชีาหย่ังรูค้วามยิง่และความหย่อนแหง่อนิทรยีข์องสัตวท์ัง้หลาย คอื รู ้

   วา่สัตวนั์น้ ๆ มศีรัทธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา แค่ไหน เพยีงใด มกีเิลสมาก กเิลสนอ้ย มคีวาม 

   พรอ้มทีจ่ะตรัสรูห้รอืไม ่

   (๒) อาสยานุสยญาณ คอื ปรชีาหย่ังรูอ้ัธยาศัย ความมุง่หมาย สภาพจติทีน่อนเนือ่งอยู ่(ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๘๓/๘๗, ว.ิอ. ๓/๙/๑๕) และด ูข.ุป. ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๒๔-๑๒๘) 

๖ ดวงตา ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาจักษุ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๓/๘๗, ว.ิอ. ๓/๙/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  ในกออบุล ในกอปทมุ หรอืในกอบณุฑรกิ ดอกอุบล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ 

บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่ตน้ ้า และมนี ้าหลอ่เลีย้งไว ้

ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า อยูเ่สมอน ้า 

ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า อยูพ่น้น ้า 

ไมแ่ตะน ้า แมฉั้นใด 

  เราเมือ่ตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ ไดเ้ห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีลุใีนดวงตานอ้ย 

มธีลุใีนดวงตามาก มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการทราม 

สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกเห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่น่ากลัว 

บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่ไมน่่ากลัว๑ ฉันนัน้ 

  ล าดับนัน้ เราจงึไดก้ลา่วคาถาตอบสหัมบดพีรหมวา่ 

    ‘พรหม สตัวเ์หลา่ใดมโีสตประสาท 

   จงปลอ่ยศรัทธามาเถดิ 

   เรามไิดปิ้ดประตอูมตธรรมส าหรับสตัวเ์หลา่นัน้ 

    แตเ่รารูส้กึวา่เป็นการยากล าบาก 

   จงึไมค่ดิจะแสดงธรรมอันประณีต 

   ทีเ่ราคลอ่งแคลว่ ในหมูม่นุษย’์ 

  ครัง้นัน้ สหัมบดพีรหมทราบวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดท้รงประทานโอกาสเพือ่จะ 

แสดงธรรมแลว้’ จงึถวายอภวิาทเรา กระท าประทักษิณแลว้ไดห้ายไปจากทีนั่น้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นอกจากบัวจมอยูใ่นน ้า บัวอยูเ่สมอน ้า บัวพน้น ้า ๓ เหลา่นี้ อรรถกถาไดก้ลา่วถงึบัวเหลา่ที ่๔ คอื บัว 

   ทีม่โีรคยังไมพ่น้น ้าเป็นอาหารของปลาและเตา่ ซึง่มไิดย้กขึน้สูบ่าล ีแลว้แบง่บุคคลเป็น ๔ เหล่า (ตามที ่

   ปรากฏ ใน องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๕/๑๔๒,๑๔๘-๑๕๑/๑๘๗) คอื (๑) อคุฆฏติัญญ ู

   (๒) วปิจติัญญ ู(๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ แลว้เปรยีบอคุฆฏติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวพน้น ้าทีพ่อตอ้งแสง 

   อาทติยแ์ลว้ก็บานในวันนี ้เปรยีบวปิจติัญญ ูเป็นเหมอืนบัวอยูเ่สมอน ้าทีจ่ะบานในวันรุง่ขึน้ เปรยีบเนยยะ 

   เป็นเหมอืนบัวจมอยูใ่นน ้าทีจ่ะขึน้มาบานในวันที ่๓ สว่นปทปรมะ เปรยีบเหมอืนบัวทีม่โีรคยังไมพ่น้น ้า ไม่ 

   มโีอกาสขึน้มาบาน เป็นอาหารของปลาและเตา่ 

  พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดหูมืน่โลกธาตอุันเป็นเหมอืนกออบุลเป็นตน้ ไดท้รงเห็นโดยอาการทัง้ปวงวา่ 

   หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนดวงตาเบาบางมปีระมาณเทา่นี ้หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนดวงตามากมปีระมาณเทา่นี้ และใน 

   หมูป่ระชาทัง้ ๒ นัน้ อคุฆฏติัญญบูคุคลมปีระมาณเทา่นี้ (ท.ีม.อ. ๖๙/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๙/๑๙๒- 

   ๑๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

 

ทรงร าพงึถงึผูค้วรรบัธรรมเทศนา 

  [๒๘๔] ภกิษุทัง้หลาย เราด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ 

ใครจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ แลว้ด ารติอ่ไปวา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตรนี ้เป็น 

บัณฑติ ฉลาดเฉียบแหลม มปัีญญา มธีลุใีนดวงตานอ้ยมานาน ทางทีด่ ีเราควร 

แสดงธรรมแกอ่าฬารดาบส กาลามโคตรกอ่น เธอจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

  ครัง้นัน้ เทวดาองคห์นึง่เขา้มาหาเราแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

อาฬารดาบส กาลามโคตรท ากาละได ้๗ วนัแลว้’ 

  อนึง่ เราก็ไดเ้กดิญาณทัสสนะขึน้วา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตร ท ากาละได ้๗ 

วนัแลว้’ จงึด ารวิา่ ‘อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นผูม้คีวามเสือ่มจากคณุอันยิง่ 

ใหญ่๑แลว้หนอ เพราะถา้เธอไดฟั้งธรรมนี ้ก็จะพงึรูไ้ดฉั้บพลัน’ 

  เราจงึด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ ใครจักรูท่ั้วถงึธรรมนีไ้ด ้

ฉับพลัน’ จงึด ารติอ่ไปวา่ ‘อทุกดาบส รามบตุรนี ้เป็นบัณฑติ ฉลาดเฉียบแหลม 

มปัีญญา มธีลุใีนดวงตานอ้ยมานาน ทางทีด่ ีเราควรแสดงธรรมแกอ่ทุกดาบส 

รามบตุรกอ่น เธอจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

  ล าดับนัน้ เทวดาองคห์นึง่เขา้มาหาเราแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

อทุกดาบส รามบตุร ไดท้ ากาละเมือ่วานนี้’ 

  อนึง่ เราก็ไดเ้กดิญาณทัสสนะขึน้วา่ ‘อทุกดาบส รามบตุร ไดท้ ากาละ 

เมือ่วานนี’้ จงึด ารวิา่ ‘อทุกดาบส รามบตุร เป็นผูม้คีวามเสือ่มจากคณุอันยิง่ใหญ ่

แลว้หนอ เพราะถา้เธอไดฟั้งธรรมนี ้ก็จะพงึรูไ้ดฉั้บพลัน’ 

  เราจงึด ารวิา่ ‘เราควรแสดงธรรมแกใ่ครกอ่นหนอ ใครจักรูธ้รรมนีไ้ดฉั้บพลัน’ 

จงึด ารวิา่ ‘ภกิษุปัญจวคัคยีม์อีปุการะแกเ่รามาก ทีไ่ดเ้ฝ้าปรนนบิัตเิราผูมุ้ง่บ าเพ็ญ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามเสือ่มจากคณุอนัยิง่ใหญ ่หมายถงึมคีวามเสือ่มมาก เพราะเสือ่มจากมรรคและผลทีจ่ะพงึบรรล ุ

   เพราะเกดิในอักขณะ คอื อาฬารดาบส ตายไปเกดิในอากญิจัญญายตนภพ สว่นอทุกดาบส ตายไปเกดิใน 

   เนวสัญญานาสัญญายตนภพ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๔/๙๔, ว.ิอ. ๓/๑๐/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

เพยีร ทางทีด่ ีเราควรแสดงธรรมแกภ่กิษุปัญจวคัคยีก์อ่น’ แลว้ด ารติอ่ไปวา่ ‘บัดนี ้

ภกิษุปัญจวคัคยีอ์ยูท่ีไ่หนหนอ’ ก็ไดเ้ห็นภกิษุปัญจวคัคยีอ์ยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ เราพักอยูท่ีต่ าบลอรุเุวลาตามความตอ้งการแลว้ 

จงึหลกีจารกิไปทางกรงุพาราณส ี

ทรงพบอปุกาชวีก 

  [๒๘๕] ภกิษุทัง้หลาย อาชวีกชือ่อปุกะไดพ้บเราผูก้ าลังเดนิทางไกล ณ ระหวา่ง 

แมน่ ้าคยากับตน้โพธพิฤกษ์ ไดถ้ามเราวา่ ‘อาวโุส อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก 

ผวิพรรณของทา่นบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ทา่นบวชอทุศิใคร ใครเป็นศาสดาของทา่น 

หรอืทา่นชอบใจธรรมของใคร’ 

  เมือ่อปุกาชวีกถามอยา่งนีแ้ลว้ เราจงึไดก้ลา่วคาถาตอบอปุกาชวีกวา่ 

    ‘เราเป็นผูค้รอบง าธรรมทัง้ปวง๑ รูธ้รรมทัง้ปวง๒ 

   มไิดแ้ปดเป้ือนในธรรมทัง้ปวง๓ ละธรรมทัง้ปวง๔ไดส้ ิน้เชงิ 

   หลดุพน้เพราะสิน้ตัณหา ตรัสรูย้ ิง่เอง 

   แลว้จะพงึกลา่วอา้งใครเลา่ 

    เราไมม่อีาจารย์๕ เราไมม่ผีูเ้สมอเหมอืน 

   เราไมม่ผีูทั้ดเทยีมในโลกกับทัง้เทวโลก 

    เพราะเราเป็นอรหันต ์เป็นศาสดาผูย้อดเยีย่ม 

   เราผูเ้ดยีวเป็นผูต้รัสรูเ้องโดยชอบ 

   เป็นผูเ้ยอืกเย็น ดับกเิลสในโลกไดแ้ลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๒ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๔ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๓ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๔ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๖) 

๕ เราไมม่อีาจารย ์ในทีน่ีห้มายถงึไมม่อีาจารยใ์นระดับโลกตุตรธรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๕/๙๗, ว.ิอ. ๓/๑๑/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

    เราจะไปเมอืงหลวงของชาวกาส ีประกาศธรรมจักร 

   ตกีลองอมตธรรมไปในโลกอันมคีวามมดืมน‘๑ 

  อปุกาชวีกกลา่ววา่ ‘อาวโุส ทา่นสมควรเป็นพระอนันตชนิะตามทีท่า่นประกาศ’ 

  เราจงึกลา่วตอบเป็นคาถาวา่ 

    ‘ชนเหลา่ใดไดถ้งึความสิน้อาสวะแลว้ 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มเป็นพระชนิะเชน่เรา 

   อปุกะ เราชนะความชัว่ไดแ้ลว้ 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึชือ่วา่พระชนิะ’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนัน้แลว้ อปุกาชวีกจงึกลา่ววา่ ‘อาวโุส ควรจะเป็นอยา่งนัน้’ 

โคลงศรีษะแลว้เดนิสวนทางหลกีไป 

ทรงแสดงธรรมโปรดภกิษุปญัจวคัคยี ์

  [๒๘๖] ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ เราจารกิไปโดยล าดับ ถงึป่าอสิปิตน- 

มฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีไดเ้ขา้ไปหาภกิษุปัญจวคัคยีถ์งึทีอ่ยู ่ภกิษุปัญจวคัคยี ์

เห็นเราเดนิมาแตไ่กล จงึนัดหมายกันและกันวา่ ‘อาวโุส พระสมณโคดมนี ้เป็น 

ผูม้ักมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ก าลังเสด็จมา 

พวกเราไมพ่งึกราบไหว ้ไมพ่งึลกุรับ ไมพ่งึรับบาตรและจวีรของพระองค ์แตจ่ะจัด 

อาสนะไว ้ถา้พระองคป์รารถนาก็จักประทับน่ัง’ 

  เราเขา้ไปหาภกิษุปัญจวคัคยี ์ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ลมืขอ้นัดหมายของตน บางพวก 

ตอ้นรับเราแลว้รับบาตรและจวีร บางพวกปลูาดอาสนะ บางพวกจัดหาน ้าลา้งเทา้ 

แตภ่กิษุปัญจวคัคยีเ์รยีกเราโดยออกนามและใชค้ าวา่ ‘อาวโุส‘๒ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิม. (แปล) ๔/๑๑/๑๗, ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๔๑/๔๑๒, อภ.ิก. ๓๗/๔๐๕/๒๔๕-๒๔๖ 

๒ อาวโุส แปลวา่ ผูม้อีาย ุเดมิใชเ้ป็นค าเรยีกกันเป็นสามัญ คอื ภกิษุผูแ้กก่วา่เรยีกภกิษุผูอ้อ่นกวา่หรอื 

   ภกิษุผูอ้อ่นกวา่เรยีกภกิษุผูแ้กก่วา่ก็ได ้(ท.ีม.อ. ๒/๒๑๖/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนัน้แลว้ เราจงึหา้มภกิษุปัญญจวคัคยีว์า่ ‘ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่เรยีกตถาคตโดยออกชือ่และใชค้ าวา่ ‘อาวโุส’ ตถาคต 

เป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เธอทัง้หลายจงเงีย่โสตสดับ เราจะสัง่สอน 

อมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้ จะแสดงธรรม เธอทัง้หลายเมือ่ปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอน 

ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่ 

กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันนีแ้น่แท’้ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุปัญจวคัคยีไ์ดก้ลา่วกับเราวา่ ‘อาวโุสโคดม 

แมด้ว้ยจรยิานัน้ ดว้ยปฏปิทานัน้ ดว้ยทกุกรกริยิานัน้ พระองคก็์ยังมไิดบ้รรล ุ

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์บัดนี ้พระองค ์

เป็นผูม้ักมาก คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรล ุ

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ดเ้ลา่’ 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนัน้แลว้ เราจงึไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตไมไ่ดเ้ป็นคนมักมาก ไมไ่ดค้ลายความเพยีร ไมไ่ดเ้วยีนมา 

เพือ่ความเป็นคนมักมาก ตถาคตเป็นอรหันตต์รัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เธอทัง้หลาย 

จงเงีย่โสตสดับ เราจะสัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้ จะแสดงธรรม เธอทัง้หลาย 

เมือ่ปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอน ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอนัเป็น 

ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันนีแ้น่แท’้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ไดก้ลา่วกับเราวา่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๒ เราก็ไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุปัญจวคัคยีก็์ไดก้ลา่วกับเราวา่ ‘อาวโุสโคดม แมด้ว้ย 

จรยิานัน้ ดว้ยปฏปิทานัน้ ดว้ยทกุกรกริยิานัน้ พระองคก็์ยังมไิดบ้รรลญุาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้บัดนี ้พระองคเ์ป็นผูม้กัมาก 

คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลญุาณทัสสนะที ่

ประเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ดเ้ลา่’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  เมือ่ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่วอยา่งนัน้แลว้ เราไดก้ลา่วกับภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ ‘ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังจ าไดห้รอืไมว่า่ ถอ้ยค าเชน่นีเ้ราไดเ้คยกลา่วในกาลกอ่นแตน่ี’้ 

  ภกิษุปัญจวคัคยีก์ลา่ววา่ ‘ถอ้ยค าเชน่นีไ้มเ่คยไดฟั้งมากอ่น พระพทุธเจา้ขา้’ 

  เราจงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตเป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ 

เธอทัง้หลายจงเงีย่โสตสดับ เราจะสัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้ จะแสดงธรรม 

เธอทัง้หลายเมือ่ปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอน ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชน ์

ยอดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

โดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันนีแ้น่แท’้ 

  เราสามารถท าใหภ้กิษุปัญจวคัคยีย์นิยอมไดแ้ลว้ เรากลา่วสอนภกิษุ ๒ รปู 

ภกิษุ ๓ รปูก็เทีย่วบณิฑบาต เราทัง้ ๖ ฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุ ๓ รปูน ามา 

เรากลา่วสอนภกิษุ ๓ รปู ภกิษุ ๒ รปูก็เทีย่วบณิฑบาต เราทัง้ ๖ ฉันบณิฑบาต 

ทีภ่กิษุ ๒ รปูน ามา๑ 

  ตอ่มา ภกิษุปัญจวคัคยีท์ีเ่ราสัง่สอนและพร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้เป็นผูม้คีวามเกดิ 

เป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเกดิเป็นธรรมดาดว้ยตนแลว้ จงึแสวงหา 

นพิพานทีไ่มม่คีวามเกดิ อนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ไดบ้รรลนุพิพาน 

ทีไ่มม่คีวามเกดิ อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มแลว้ 

  เป็นผูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา 

ดว้ยตนแลว้ จงึแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามแก ่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอด 

เยีย่ม ไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามแก ่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มแลว้ 

  เป็นผูม้คีวามเจ็บเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  เป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  เป็นผูม้คีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ฯลฯ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๒๗-๓๔๒/๓๙๕-๔๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  เป็นผูม้คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ทราบชดัถงึโทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมอง 

เป็นธรรมดาดว้ยตนแลว้ จงึแสวงหานพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง อันเป็นแดน 

เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ไดบ้รรลนุพิพานทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง อันเป็นแดน 

เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มแลว้ 

  อนึง่ ภกิษุปัญจวคัคยีเ์หลา่นัน้ไดเ้กดิญาณทัสสนะขึน้มาวา่ ‘วมิตุตขิองพวกเรา 

ไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย ภพใหมไ่มม่อีกีตอ่ไป’ 

  [๒๘๗] ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุม ี๕ ประการนี ้

  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ใฝ่ฝัน ลุม่หลง ตดิพัน ไมเ่ห็นโทษ ไมม่ ี

ปัญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคกามคณุ ๕ ประการนี ้บัณฑติพงึทราบวา่ ‘สมณ- 

พราหมณ์พวกนัน้เป็นผูถ้งึความเสือ่ม ความพนิาศ ถกูมารใจบาปท าอะไร ๆ ได ้

ตามใจชอบ’ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

 

เปรยีบเทยีบนกับวชกบัฝงูเนือ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เนือ้ป่าทีต่ดิบว่ง นอนทับบว่ง พงึทราบวา่ ‘เป็นสตัวท์ีถ่งึ 

ความเสือ่ม ความพนิาศ ถกูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบ’ เมือ่นาย 

พรานเนือ้เดนิเขา้มา ก็หนีไปไมไ่ดต้ามปรารถนา แมฉั้นใด สมณะหรอืพราหมณ์ 

พวกใดพวกหนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ใฝ่ฝัน ลุม่หลง ตดิพัน ไมเ่ห็นโทษ ไมม่ ี

ปัญญาเครือ่งสลัดออก ยอ่มบรโิภคกามคณุ ๕ ประการนี ้บัณฑติพงึทราบวา่ 

‘สมณพราหมณ์พวกนัน้เป็นผูถ้งึความเสือ่ม ความพนิาศ ถกูมารใจบาปท าอะไร ๆ 

ไดต้ามใจชอบ’ แตส่มณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่ไมใ่ฝ่ฝัน ไมลุ่ม่หลง ไม่ 

ตดิพัน เห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลดัออก ยอ่มบรโิภคกามคณุ ๕ ประการนี ้

บัณฑติพงึทราบวา่ ‘สมณพราหมณ์พวกนัน้เป็นผูไ้มถ่งึความเสือ่ม ความพนิาศ 

ไมถ่กูมารใจบาปท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบ’ 

  เนือ้ป่าทีไ่มต่ดิบว่ง นอนทับบว่ง พงึทราบวา่ ‘เป็นสตัวไ์มถ่งึความเสือ่ม 

ไมถ่งึความพนิาศ ไมถ่กูนายพรานเนือ้ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบ’ เมือ่นายพราน 

เนือ้เดนิเขา้มา ก็หนไีปไดต้ามปรารถนา แมฉั้นใด สมณะหรอืพราหมณ์พวกใด 

พวกหนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมใ่ฝ่ฝัน ไมลุ่ม่หลง ไมต่ดิพัน เห็นโทษ มปัีญญา 

เครือ่งสลดัออก๑ ยอ่มบรโิภคกามคณุ ๕ ประการนี ้บัณฑติพงึทราบวา่ ‘สมณ- 

พราหมณ์พวกนัน้เป็นผูไ้มถ่งึความเสือ่ม ไมถ่งึความพนิาศ ไมถ่กูมารใจบาป 

ท าอะไร ๆ ไดต้ามใจชอบ’ 

  อนึง่ เนือ้ป่าเมือ่เทีย่วไปตามป่าใหญ ่ยอ่มวางใจเดนิ ยนื น่ัง นอน ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะไมไ่ดพ้บกับนายพรานเนือ้ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละ 

สขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ผูท้ าใหม้ารตาบอด คอืท าลายดวงตาของ 

มารอยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญาเป็นเครือ่งสลดัออก ในทีน่ีห้มายถงึปัจจเวกขณญาณ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๗/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๖. ปาสราสสิตูร 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป 

กอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ผูท้ าใหม้ารตาบอด คอื ท าลายดวงตาของมารอยา่งไมม่รีอ่งรอย 

ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘อากาศ 

หาทีส่ดุมไิด’้ เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ผูท้ าใหม้ารตาบอด คอื ท าลายดวงตาของมาร 

อยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาปมองไมเ่ห็น’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่ก็เพราะเห็นดว้ยปัญญา เธอ 

ยอ่มมอีาสวะสิน้ไป เราเรยีกภกิษุนีว้า่ ‘ผูท้ าใหม้ารตาบอด คอื เป็นผูท้ีม่ารใจ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

บาปมองไมเ่ห็นเพราะท าลายดวงตาของมารอยา่งไมม่รีอ่งรอย’ เป็นผูข้า้มพน้ 

ตัณหาอันขอ้งอยูใ่นอารมณ์ตา่ง ๆ ในโลกได ้ยอ่มวางใจ เดนิ ยนื น่ัง นอน 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะไมไ่ดด้ าเนนิอยูใ่นทางของมารใจบาป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

ปาสราสสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. จฬูหตัถปิโทปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยรอยเทา้ชา้ง สตูรเล็ก 

  [๒๘๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่ชาณุสโสณอิอกจาก 

กรงุสาวตัถดีว้ยรถคันใหญท่ีเ่ทยีมดว้ยลาซึง่มเีครือ่งประดับทกุอยา่งลว้นเป็นสขีาว 

ในเวลาเทีย่งวนั ชาณุสโสณพิราหมณ์ไดเ้ห็นปรพิาชกชือ่ปิโลตกิะเดนิมาแตไ่กล 

ครัน้เห็นแลว้ไดก้ลา่วกับปิโลตกิปรพิาชกอยา่งนีว้า่ “นีแ่น่ะ ทา่นวจัฉายนะผูเ้จรญิ 

มาจากไหนแตย่ังวนั๑” 

  ปิโลตกิปรพิาชกตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้มาจากส านักของพระสมณ- 

โคดมน่ันแล” 

  “ทา่นวจัฉายนะ เห็นจะเขา้ใจความเฉียบแหลมแหง่ปัญญาของพระสมณโคดมวา่ 

พระองคเ์ป็นบัณฑติ หรอือยา่งไร” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ก็ขา้พเจา้เป็นใครเลา่จงึจักรูค้วามเฉียบแหลมแหง่ปัญญาของ 

พระสมณโคดมได ้แมผู้ท้ีจ่ะรูค้วามเฉียบแหลมแหง่ปัญญาของพระสมณโคดมได ้ก็ 

พงึเป็นเชน่พระสมณโคดมโดยแน่แท”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แตย่งัวนั ในทีน่ีห้มายถงึเวลาชว่งเชา้ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๘/๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

  “ทา่นวจัฉายนะสรรเสรญิพระสมณโคดมดว้ยการสรรเสรญิอยา่งยิง่” 

  “ขา้พเจา้จักไมส่รรเสรญิพระสมณโคดมอยา่งไรเลา่ เพราะพระสมณโคดมผูเ้จรญิ 

นัน้ ใคร ๆ ก็สรรเสรญิเยนิยอแลว้ทเีดยีววา่ ‘เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลาย” 

  “ทา่นวจัฉายนะเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไรเลา่ จงึเลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระสมณ- 

โคดมถงึเพยีงนี”้ 

  ปิโลตกิปรพิาชกตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เหตไุฉนขา้พเจา้จงึเป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่ง 

ยิง่ในพระสมณโคดมถงึอยา่งนี ้พรานชา้งผูฉ้ลาดจะพงึเขา้ไปในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง 

และเห็นรอยเทา้ชา้งขนาดใหญทั่ง้ยาวและกวา้ง ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้งนัน้ เขา 

ตัดสนิใจไดว้า่ ‘ชา้งตัวนีใ้หญจ่รงิหนอ’ แมฉั้นใด ขา้พเจา้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ 

ไดเ้ห็นรอย ๔ รอย ในพระสมณโคดมแลว้ ก็ตดัสนิใจไดว้า่ ‘พระผูม้พีระภาค 

เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระ 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

รอยของพระตถาคต 

  [๒๘๙] รอย ๔ รอย อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขา้พเจา้เห็นขตัตยิบัณฑติบางพวกในโลกนี ้เป็นผูล้ะเอยีดออ่น 

       โตต้อบวาทะของผูอ้ืน่ไดป้ระหนึง่ยงิขนเนือ้ทราย ขตัตยิบัณฑติ 

       เหลา่นัน้ดเูหมอืนวา่เทีย่วท าลายทฏิฐทัิง้หลาย(ของผูอ้ืน่)ดว้ยปัญญา 

       (ของตน) พอไดส้ดับมาวา่ ‘พระสมณโคดมจักเสด็จเทีย่วไปยังหมู ่

       บา้น หรอืนคิมชือ่โนน้’ ก็พากันคดิผกูปัญหาดว้ยตัง้ใจวา่ ‘พวกเรา 

       จักเขา้ไปหาพระสมณโคดมแลว้ถามปัญหานี ้หากพระสมณโคดมนัน้ 

       ถกูพวกเราถามแลว้อยา่งนี ้จักตอบอยา่งนี ้พวกเราจักยกวาทะ๑ 

       อยา่งนี้ข ึน้แกพ่ระองค ์แมห้ากพระสมณโคดมนัน้ถกูพวกเราถาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึการกลา่วโทษ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๙/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

       แลว้อยา่งนี ้จักตอบอยา่งนี ้พวกเราก็จักยกวาทะอยา่งนีข้ ึน้ถาม 

       พระองค’์ ขตัตยิบัณฑติเหลา่นัน้ไดส้ดับวา่ ‘พระสมณโคดมเสด็จเทีย่ว 

       ไปยังหมูบ่า้น หรอืนคิมชือ่โนน้แลว้’ ก็พากันไปเขา้เฝ้าพระสมณ- 

       โคดมถงึทีป่ระทับ พระสมณโคดมก็ทรงชีแ้จงใหข้ตัตยิบัณฑติเหลา่นัน้ 

       เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

       ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ขตัตยิบัณฑติเหลา่นัน้ 

       ผูอ้ันพระสมณโคดมทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไป 

       ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

       ดว้ยธรรมกีถาแลว้ ก็ไมถ่ามปัญหากับทา่นพระสมณโคดมอกีเลย 

       แลว้จักยกวาทะขึน้แกพ่ระสมณโคดมนัน้ไดอ้ยา่งไรเลา่ ทีแ่ทย้อ่มพากัน 

       ยอมเป็นสาวก๑ของพระสมณโคดมน่ันแล 

  เมือ่ขา้พเจา้ไดเ้ห็นรอยที ่๑ นีใ้นพระสมณโคดมแลว้ ขา้พเจา้ก็ตัดสนิใจไดว้า่ 

‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

   ๒. ขา้พเจา้เห็นพราหมณบัณฑติบางพวก ฯลฯ 

   ๓. ขา้พเจา้เห็นคหบดบีัณฑติบางพวก ฯลฯ 

   ๔. ขา้พเจา้เห็นสมณบัณฑติบางพวกในโลกนี ้เป็นผูล้ะเอยีดออ่น 

       โตต้อบวาทะของผูอ้ืน่ไดป้ระหนึง่วา่ยงิขนเนือ้ทราย สมณบัณฑติ 

       เหลา่นัน้ดเูหมอืนวา่เทีย่วท าลายทฏิฐทัิง้หลาย(ของผูอ้ืน่)ดว้ยปัญญา 

       (ของตน) พอไดส้ดับวา่ ‘พระสมณโคดมจักเสด็จเทีย่วไปยังหมูบ่า้น 

       หรอืนคิมชือ่โนน้’ ก็พากันคดิผกูปัญหาดว้ยตัง้ใจวา่ ‘พวกเราจัก 

       เขา้ไปหาพระสมณโคดมแลว้ถามปัญหานี ้หากพระสมณโคดมนัน้ 

       ถกูพวกเราถามแลว้อยา่งนี ้จักตอบอยา่งนี ้พวกเราจักยกวาทะ 

       อยา่งนี้ข ึน้แกพ่ระองค ์แมห้ากพระสมณโคดมนัน้ถกูพวกเราถามแลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นสาวก ในทีน่ีห้มายถงึเป็นสาวกดว้ยการถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๙/๑๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

       อยา่งนี้ จักตอบอยา่งนี ้พวกเราก็จักยกวาทะอยา่งนีข้ ึน้แกพ่ระองค ’์ 

       สมณบัณฑติเหลา่นัน้ไดส้ดับวา่ ‘พระสมณโคดมเสด็จเทีย่วไปยัง 

       หมูบ่า้น หรอืนคิมชือ่โนน้แลว้’ ก็พากันไปเขา้เฝ้าพระสมณโคดม 

       ถงึทีป่ระทับ พระสมณโคดมก็ทรงชีแ้จงใหส้มณบัณฑติเหลา่นัน้เห็นชดั 

       ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ 

       ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา สมณบัณฑติเหลา่นัน้ผูอ้ัน 

       พระสมณโคดมทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

       เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

       ธรรมกีถาแลว้ ก็ไมถ่ามปัญหากับทา่นพระสมณโคดมอกีเลย แลว้ 

       จักยกวาทะขึน้แกพ่ระสมณโคดมนัน้ไดอ้ยา่งไรเลา่ ทีแ่ทย้อ่มพากัน 

       ทลูขอโอกาสกับพระสมณโคดมนัน้ เพือ่ออกจากเรอืนบวชเป็น 

       บรรพชติ พระสมณโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแกส่มณบัณฑติ 

       เหลา่นัน้ สมณบัณฑติเหลา่นัน้ผูไ้ดรั้บบรรพชาจากพระสมณโคดม 

       ในอนาคารยิวนัิยนัน้แลว้ หลกีออก(จากหมู)่ ไมป่ระมาท มคีวาม 

       เพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชน ์

       ยอดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืน 

       บวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

       ปัจจบุัน สมณบัณฑติเหลา่นัน้จงึพากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

       เราทัง้หลายเป็นผูไ้มส่ญูเสยีเลยแมแ้ตน่อ้ย เราทัง้หลายเป็นผูไ้ม ่

       สญูเสยีเลยแมแ้ตน่อ้ย เพราะวา่ในกาลกอ่น เราทัง้หลาย ทัง้ทีไ่ม ่

       เป็นสมณะเลยก็ปฏญิญาวา่เป็นสมณะ ไมเ่ป็นพราหมณ์เลยก็ 

       ปฏญิญาวา่เป็นพราหมณ์ ไมเ่ป็นพระอรหันตเ์ลยก็ปฏญิญาวา่เป็น 

       พระอรหันต ์บัดนี ้พวกเราเป็นสมณะแลว้ บัดนี ้พวกเราเป็น 

       พราหมณ์แลว้ บัดนี ้พวกเราเป็นพระอรหันตแ์ลว้’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ไดเ้ห็นรอยที ่๔ นีใ้นพระสมณโคดมแลว้ ขา้พเจา้ก็ตัดสนิใจได ้

วา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

  ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่ขา้พเจา้ไดเ้ห็นรอยทัง้ ๔ เหลา่นีใ้นพระสมณโคดมแลว้ 

ขา้พเจา้ก็ตัดสนิใจไดว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระ 

ธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค 

เป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๒๙๐] เมือ่ปิโลตกิปรพิาชกกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ชาณุสโสณพิราหมณ์ท าผา้หม่ 

เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืไปทางทศิทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้เปลง่วาจา ๓ 

ครัง้วา่ 

  “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ท าอยา่งไรหนอ เราจะไดพ้บพระสมณโคดมนัน้สกัครัง้หนึง่ ท าอยา่งไรจงึจะ 

ไดส้นทนาปราศรัย(กับพระสมณโคดม)บา้ง” 

  ครัง้นัน้ ชาณุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูเลา่เรือ่งทีส่นทนากับปิโลตกิปรพิาชกตามทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้ปวงแดพ่ระผูม้ ี

พระภาค 

  เมือ่ชาณุสโสณพิราหมณ์กราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับ 

ชาณุสโสณพิราหมณ์วา่ 

  “พราหมณ์ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ขอ้ความเปรยีบเทยีบดว้ยรอยเทา้ชา้งยังมไิด ้

บรบิรูณ์โดยพสิดาร ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่วขอ้ความเปรยีบเทยีบ 

ดว้ยรอยเทา้ชา้งทีบ่รบิรูณ์โดยพสิดาร” 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

 

เกยีรตคิณุของพระตถาคตเปรยีบกบัรอยเทา้ชา้ง 

  [๒๙๑] “พราหมณ์ อปุมาเหมอืนพรานชา้งจะพงึเขา้ไปสูป่่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง 

และเห็นรอยเทา้ชา้งขนาดใหญทั่ง้ยาวและกวา้งในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้งนัน้ พรานชา้ง 

ผูฉ้ลาดยอ่มไมด่ว่นตัดสนิใจวา่ ‘ชา้งตัวนีใ้หญจ่รงิหนอ’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะยังมชีา้งพังทัง้หลายชือ่วา่วามนกิา(พังคอ่ม)ทีม่รีอยเทา้ใหญ ่ในป่าเป็นทีอ่ยู ่

ของชา้ง รอยเทา้นีจ้ะพงึเป็นรอยเทา้ชา้งพังเหลา่นัน้ 

  พรานชา้งนัน้ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไป เมือ่ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไปก็เห็นรอยเทา้ 

ชา้งขนาดใหญทั่ง้ยาวและกวา้ง และทีท่ีถ่กูเสยีดสใีนทีส่งูในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง 

พรานชา้งผูฉ้ลาดก็ยังไมด่ว่นตัดสนิใจวา่ ‘ชา้งตัวนี้ใหญจ่รงิหนอ’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะยังมชีา้งพังทัง้หลายชือ่วา่อจุจากาฬารกิา(พังโยง่มขีนายด าแดง) ทีม่รีอยเทา้ใหญ ่

ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง รอยเทา้นีจ้ะพงึเป็นรอยเทา้ชา้งพังเหลา่นัน้ 

  พรานชา้งนัน้ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไป เมือ่ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไปก็เห็นรอยเทา้ 

ชา้งขนาดใหญทั่ง้ยาวและกวา้ง ทีท่ีถ่กูเสยีดสใีนทีส่งู และทีท่ีง่าแซะขาดในทีส่งูใน 

ป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง พรานชา้งผูฉ้ลาดก็ยังไมด่ว่นตัดสนิใจวา่ ‘ชา้งตัวนีใ้หญจ่รงิหนอ’ 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะชา้งพังทัง้หลายชือ่วา่อจุจากเณรกุา(พังโยง่มขีนายตมู) ทีม่ ี

รอยเทา้ใหญ ่ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง รอยเทา้นีจ้ะพงึเป็นรอยเทา้ชา้งพังเหลา่นัน้ 

  พรานชา้งนัน้ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไป เมือ่ตามรอยเทา้นัน้ไปก็เห็นรอยเทา้ชา้ง 

ขนาดใหญทั่ง้ยาวและกวา้ง ทีท่ีถ่กูเสยีดสใีนทีส่งู ทีท่ีง่าแซะขาดในทีส่งู และกิง่ไม ้

หักในทีส่งู และเห็นชา้งนัน้ทีโ่คนตน้ไม ้ทีก่ลางแจง้ เดนิอยู ่ยนือยู ่หมอบ หรอื 

นอนอยู ่เขาจงึตัดสนิใจวา่ ‘ชา้งตัวนีเ้องเป็นชา้งใหญต่ัวนัน้’ แมฉั้นใด ขอ้อปุไมยนี้ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเอง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึก 

ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค ตถาคตนัน้รูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยตนเองแลว้จงึประกาศ 

ใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และม ี

ความงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

บรบิรูณ์ครบถว้น คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง)ในตระกลูใด 

ตระกลูหนึง่ยอ่มฟังธรรมนัน้ ครัน้ไดฟั้งธรรมนัน้แลว้เกดิศรัทธาในตถาคต เมือ่ม ี

ศรัทธายอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็นทางแหง่ธลุ ีการ 

บวชเป็นทางปลอดโปรง่ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั มใิชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด 

นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเถดิ’ ตอ่มา เขาละทิง้กอง 

โภคสมบัตนิอ้ยใหญแ่ละเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาว- 

พัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ 

  [๒๙๒] เขาเมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพี๑ 

เสมอดว้ยภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ และศสัตราวธุ มคีวาม 

       ละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์รับเอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่อง 

       ทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู ่

   ๓. ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย ์

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๒อันเป็นกจิของชาวบา้น 

   ๔. ละเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์

       มถีอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ป 

       บอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไมม่า 

       บอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขา หมายถงึไตรสกิขา คอื อธสิลีสกิขา อธจิติสกิขา และอธปัิญญาสกิขา แตใ่นทีน่ีห้มายเอาอธสิลีสกิขา 

   สาชพี หมายถงึสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิ าหรับภกิษุผูอ้ยูร่ว่มกัน ผูด้ าเนนิชวีติรว่มกัน ม ี

   ความประพฤตเิสมอกัน (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๒/๑๑๓) และด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๕/๓๓, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๙๙/๒๓๕ 

๒ เมถนุธรรม หมายถงึการรว่มประเวณี การรว่มสังวาส กล่าวคอืการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของ 

   ชาวบา้นมนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่ับ เป็นการกระท าของคนทีเ่ป็นคู่ ๆ (ว.ิมหา. ๑/๕๕/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

       ทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิด ีเพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแต ่

       ถอ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๖. ละเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าทีไ่มม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ 

   ๗. ละเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ 

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน 

       มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชนเ์หมาะแกเ่วลา 

  [๒๙๓] ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๑และภตูคาม๒ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลา 

       วกิาล๓ 

         ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูาร 

       ละเลน่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

         ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้

       ของหอม และเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

         ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

         ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

         ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๔ 

         ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

         ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

 

เชงิอรรถ : 

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

   ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘) 

๒ ภตูคาม หมายถงึของเขยีว หรอืพชืพันธุอ์ันเกดิอยูก่ับทีม่ ี๕ ชนดิ คอื ทีเ่กดิจากเหงา้ เชน่กระชาย, 

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

   ๒/๒๙๓/๑๑๖, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๑/๗๘) 

๓ ฉนัในเวลาวกิาล คอื เวลาทีห่า้มไวเ้ฉพาะแตล่ะเรือ่ง เวลาวกิาลในทีน่ีห้มายถงึผดิเวลาทีก่ าหนดไว ้

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

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

         ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

         ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

         ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

         ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

         ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวน ไรน่า และทีด่นิ 

         ๒๒. เวน้ขาดจากการรับท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

         ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้การขาย 

         ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่ง 

       ตวงวดั 

         ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

         ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

       การปลน้ และการขูก่รรโชก 

  [๒๙๔] ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง 

เธอไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีนกมปีีกจะบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กของมันเป็น 

ภาระบนิไป แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย 

และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง เธอจะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีภกิษุนัน้ประกอบ 

ดว้ยอรยิสลีขนัธน์ีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันไมม่โีทษภายใน 

  [๒๙๕] ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ 

ความส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม 

คอือภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่) และโทมนัส(ความทกุขใ์จ)ครอบง าได ้

จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ ดมกลิน่ทาง 

จมกู ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวม 

แลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษา 

มนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์

  ภกิษุประกอบดว้ยอรยิอนิทรยีสงัวรนี ้ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนดว้ยกเิลสภายใน 

  ภกิษุนัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน การดืม่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การหลับ 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

  [๒๙๖] ภกิษุนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิสนัโดษ อรยิอนิทรยี- 

สงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะนีแ้ลว้พักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้

ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าทบึ ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก์๑ ตัง้กายตรง ด ารงสตเิฉพาะหนา้ 

ภกิษุนัน้ละอภชิฌาในโลก มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา 

ละพยาบาทและความมุง่รา้ย มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูสรรพสตัวอ์ยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากพยาบาทและความมุง่รา้ย ละถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

เป็นผูป้ราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิ ์

จากถนีมทิธะ ละอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและความร าคาญใจ)ไดแ้ลว้ เป็นผู ้

ไมฟุ่้งซา่น มจีติสงบในภายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธจัจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา 

(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

รอยพระบาทของพระตถาคต 

  [๒๙๗] ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนีซ้ ึง่เป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติและ 

เป็นเหตทุ าปัญญาใหอ้อ่นก าลังไดแ้ลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ขอ้นีเ้ราเรยีกวา่ 

‘ตถาคตบท๒‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ๓‘บา้ง ‘ตถาคตรัญชติ๔‘บา้ง อรยิสาวกก็ยังไม ่

ดว่นตัดสนิใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๐๗ (มหาสตปัิฏฐานสตูร) หนา้ ๑๐๒ ในเลม่นี ้

๒ ตถาคตบท หมายถงึทางแหง่ญาณ หรอืรอ่งรอยแหง่ญาณของพระตถาคต ไดแ้ก ่ฐานทีญ่าณเหยยีบแลว้ 

   กล่าวคอื ฌานทัง้หลายมปีฐมฌานเป็นตน้ เป็นพืน้ฐานแหง่ญาณชัน้สงู ๆ ขึน้ไปของพระตถาคต (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๒๙๗/๑๒๕) 

๓ ตถาคตนเิสวติ หมายถงึฐานทีซ่ ีโ่ครงคอืญาณของพระตถาคตเสยีดสแีลว้ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๗/๑๒๕) 

๔ ตถาคตรญัชติ หมายถงึฐานทีพ่ระเขีย้วแกว้คอืญาณของพระตถาคตกระทบแลว้ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๙๗/๑๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัต ิ

ดแีลว้’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่ขอ้นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ฯลฯ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค 

เป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ขอ้นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ฯลฯ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผู ้

ปฏบิัตดิแีลว้’ 

  อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่สีขุ ไมม่ทีกุข ์มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่ขอ้นีเ้รา 

เรยีกวา่ ‘ตถาคตบท‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ‘บา้ง ‘ตถาคตรัญชติ‘บา้ง อรยิสาวกก็ 

ยังไมด่ว่นตัดสนิใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรม 

เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผู ้

ปฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๒๙๘] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ พรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้แมข้อ้นีเ้ราเรยีกวา่ 

‘ตถาคตบท‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ‘บา้ง ‘ตถาคตรัญชติ‘บา้ง อรยิสาวกก็ยังไมด่ว่น 

ตัดสนิใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรม 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ฯลฯ รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ู ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร 

เป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ลว้ แมข้อ้นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ตถาคตบท‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ‘บา้ง 

‘ตถาคตรัญชติ‘บา้ง อรยิสาวกก็ยังไมด่ว่นตัดสนิใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาค เป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆ ์

สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๒๙๙] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุ 

นัน้นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ แมข้อ้นีเ้ราก็เรยีกวา่ ‘ตถาคตบท‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ’ 

บา้ง ‘ตถาคตรัญชติ‘บา้ง อรยิสาวกทีย่ังไมด่ว่นตัดสนิใจก็ตัดสนิใจไดเ้ลยวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  เมือ่ภกิษุนัน้รู ้เห็นอยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

แมข้อ้นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ตถาคตบท‘บา้ง ‘ตถาคตนเิสวติ’บา้ง ‘ตถาคตรัญชติ‘บา้ง 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อรยิสาวกจงึตัดสนิใจไดว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระอรหนัต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ขอ้ความเปรยีบเทยีบ 

ดว้ยรอยเทา้ชา้งเป็นอันบรบิรูณ์โดยพสิดารแลว้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ชาณุสโสณพิราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระ 

โคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของ 

ทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่ เป็นอบุาสกผูถ้งึ 

สรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

จฬูหตัถปิโทปมสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

 

๘. มหาหตัถปิโทปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยรอยเทา้ชา้ง สตูรใหญ ่

เปรยีบเทยีบอรยิสจักบัรอยเทา้ชา้ง 

  [๓๐๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้ 

หลายมากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสาร-ี 

บตุรไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รอยเทา้ของสตัวทั์ง้หลายผูเ้ทีย่วไปบนแผน่ดนิ รอยเทา้ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดรวมลงในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งชาวโลกกลา่ววา่ ‘เป็นยอดของ 

รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะรอยเทา้ชา้งเป็นรอยเทา้ขนาดใหญ’่ แมฉั้นใด กศุลธรรม 

ทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน นับเขา้ในอรยิสจั ๔ 

  อรยิสจั ๔ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั   ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  [๓๐๑] ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ชาตเิป็นทกุข ์ชราเป็นทกุข ์มรณะเป็นทกุข ์โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสเป็นทกุข ์การไมไ่ดส้ ิง่ทีต่อ้งการเป็นทกุข ์โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการ เป็นทกุข ์

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  รปูปูาทานขนัธ ์อะไรบา้ง คอื 

  มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

  มหาภตูรปู ๔ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

ปฐวธีาต ุ

  [๓๐๒] ปฐวธีาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื ปฐวธีาตภุายในก็ม ีปฐวธีาตภุายนอกก็ม ี

  ปฐวธีาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปู๑ภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็นของหยาบ 

ไดแ้ก ่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หัวใจ ตับ 

พังผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ ่ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเกา่ หรอือปุาทนินกรปู 

ภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แข็ง เป็นของหยาบ นีเ้รยีกวา่ 

‘ปฐวธีาตภุายใน’ 

  ปฐวธีาตภุายใน และปฐวธีาตภุายนอกนี ้ก็เป็นปฐวธีาตน่ัุนเอง บัณฑติควร 

เห็นปฐวธีาตนัุน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ บัณฑติครัน้เห็นปฐวธีาตนัุน้ตามความเป็น 

จรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุและท าจติใหค้ลาย 

ก าหนัดจากปฐวธีาต ุ

  เวลาทีอ่าโปธาตภุายนอกก าเรบิยอ่มจะมไีด ้ในเวลานัน้ ปฐวธีาตภุายนอก 

จะอันตรธานไป ปฐวธีาตภุายนอกซึง่ใหญถ่งึเพยีงนัน้ยังปรากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวาม 

สิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุาทนินกรปู หมายถงึรปูมกีรรมเป็น สมฏุฐาน ค านีเ้ป็นชือ่ของรปูทีด่ ารงอยูภ่ายในสรรีะ ทีย่ดึถอื 

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

   แตส่ าหรับอาโปธาต ุเตโชธาตุ และวาโยธาตุ ก็มนัียเชน่เดยีวกัน พงึทราบความพสิดารในคัมภรีว์สิทุธมิรรค 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๓๐๒/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

ไฉนกายซึง่ตัง้อยูช่ัว่เวลาเล็กนอ้ยนีท้ีถ่กูตัณหาเขา้ไปยดึถอืวา่ ‘เรา’ วา่ ‘ของเรา’ วา่ 

‘เรามอียู’่ จักไมป่รากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา และมคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเลา่ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภกิษุนัน้ก็ไมม่ ี

ความยดึถอืในปฐวธีาตภุายในนี ้

  หากชนเหลา่อืน่จะดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้ 

รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ทกุขเวทนาอันเกดิจากโสตสมัผัสนีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา แตท่กุขเวทนา 

นัน้อาศัยเหตจุงึเกดิขึน้ได ้ไมอ่าศัยเหตก็ุจะเกดิขึน้ไมไ่ด ้ทกุขเวทนานีอ้าศัยอะไร 

จงึเกดิขึน้ได ้ทกุขเวทนาอาศัยผัสสะจงึเกดิขึน้ได’้ ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นวา่ ‘ผัสสะ 

ไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

จติของภกิษุนัน้ยอ่มดิง่ไป ยอ่มผอ่งใส ด ารงมั่นและนอ้มไปในอารมณ์คอืธาตน่ัุนแล 

  หากชนเหลา่อืน่จะพยายามท ารา้ยภกิษุนัน้ดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไม่ 

น่าใคร ่ไมน่่าพอใจ คอื ดว้ยการท ารา้ยดว้ยฝ่ามอืบา้ง การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิบา้ง 

การท ารา้ยดว้ยทอ่นไมบ้า้ง การท ารา้ยดว้ยศัสตราบา้ง ภกิษุนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘กาย 

นีเ้ป็นทีร่องรับการท ารา้ยดว้ยฝ่ามอืบา้ง การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิบา้ง การท ารา้ย 

ดว้ยทอ่นไมบ้า้ง การท ารา้ยดว้ยศัสตราบา้ง’ อนึง่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสไวใ้น 

พระโอวาททีอ่ปุมาดว้ยเลือ่ย๑วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย หากพวกโจรผูป้ระพฤตติ า่ทราม 

จะพงึใชเ้ลือ่ยทีม่ทีีจั่บ ๒ ขา้ง เลือ่ยอวยัวะนอ้ยใหญ ่ผูม้ใีจคดิรา้ยแมใ้นพวกโจรนัน้ 

ก็ไมช่ือ่วา่ท าตามค าสัง่สอนของเรา เพราะเหตทุีอ่ดกลัน้ไมไ่ดนั้น้’ อนึง่ ความเพยีร 

ทีเ่ราเริม่ท าแลว้จักไมย่อ่หยอ่น สตทิีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้จักไมห่ลงลมื กายทีเ่ราท าใหส้งบ 

แลว้จักไมก่ระวนกระวาย จติทีเ่ราท าใหต้ัง้มั่นแลว้จักมอีารมณ์แน่วแน่ คราวนี้ตอ่ให ้

มกีารท ารา้ยดว้ยฝ่ามอื การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิ การท ารา้ยดว้ยทอ่นไม ้หรอืการ 

ท ารา้ยดว้ยศัสตราทีก่ายนีก็้ตาม เราก็จะท าตามค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลายนี ้

ใหจ้งได ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ ๒๓๒ (กกจูปมสตูร) หนา้ ๒๔๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

  เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยู ่

อยา่งนี ้ถา้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด ้ภกิษุนัน้ยอ่มสลดหดหูใ่จ 

เพราะเหตนัุน้วา่ ‘ไมเ่ป็นลาภของเราหนอ ลาภไมม่แีกเ่ราหนอ เราไดไ้มด่แีลว้หนอ 

การไดด้ว้ยดไีมม่แีกเ่ราหนอ ทีเ่ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึ 

ถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยงัด ารงอยูไ่มไ่ด’้ หญงิสะใภเ้ห็น 

พอ่ผัวแลว้ยอ่มสลดหดหูใ่จ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ระลกึถงึ 

พระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้ถา้อเุบกขาอัน 

อาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด ้ยอ่มสลดหดหูใ่จเพราะเหตนัุน้วา่ ‘ไมเ่ป็นลาภ 

ของเราหนอ ลาภไมม่แีกเ่ราหนอ เราไดไ้มด่แีลว้หนอ การไดด้ว้ยดไีมม่แีกเ่ราหนอ 

ทีเ่ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด’้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม 

และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้ถา้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมด ารงอยูไ่ดด้ว้ยด ี

ภกิษุนัน้ยอ่มพอใจเพราะเหตนัุน้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ท าตามค าสัง่สอน 

ของพระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นอยา่งมากแลว้ 

อาโปธาต ุ

  [๓๐๓] อาโปธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื อาโปธาตภุายในก็ม ีอาโปธาตภุายนอกก็ม ี

  อาโปธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ มคีวาม 

เอบิอาบ ไดแ้ก ่ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น ้าตา เปลวมัน 

น ้าลาย น ้ามกู ไขขอ้ มตูร หรอือปุาทนินกรปูภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน 

เป็นของเอบิอาบ มคีวามเอบิอาบ นีเ้รยีกวา่ อาโปธาตภุายใน 

  อาโปธาตภุายในและอาโปธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นอาโปธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึเห็น 

อาโปธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ครัน้เห็นอาโปธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิดว้ย 

ปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในอาโปธาต ุและท าจติใหค้ลายก าหนัด 

จากอาโปธาต ุ

  เวลาทีอ่าโปธาตภุายนอกก าเรบิยอ่มจะมไีด ้อาโปธาตภุายนอกนัน้ยอ่มพัดพา 

บา้นไปบา้ง นคิมไปบา้ง เมอืงไปบา้ง ชนบทไปบา้ง บางสว่นของชนบทไปบา้ง 

  เวลาทีน่ ้าในมหาสมทุรลกึลงไป ๑๐๐ โยชนบ์า้ง ๒๐๐ โยชนบ์า้ง ๓๐๐ 

โยชนบ์า้ง ๔๐๐ โยชนบ์า้ง ๕๐๐ โยชนบ์า้ง ๖๐๐ โยชนบ์า้ง ๗๐๐ โยชนบ์า้ง 

ยอ่มจะมไีด ้

  เวลาทีน่ ้าในมหาสมทุรขงัอยู ่๗ ชัว่ล าตาลบา้ง ๖ ชั่วล าตาลบา้ง ๕ ชัว่ 

ล าตาลบา้ง ๔ ชัว่ล าตาลบา้ง ๓ ชัว่ล าตาลบา้ง ๒ ชัว่ล าตาลบา้ง ๑ ชั่วล าตาลบา้ง 

ยอ่มจะมไีด ้

  เวลาทีน่ ้าในมหาสมทุรขงัอยู ่๗ ชัว่บรุษุบา้ง ๖ ชัว่บรุษุบา้ง ๕ ชัว่บรุษุบา้ง 

๔ ชัว่บรุษุบา้ง ๓ ชัว่บรุุษบา้ง ๒ ชัว่บรุษุบา้ง ๑ ชัว่บรุษุบา้ง ยอ่มจะมไีด ้

  เวลาทีน่ ้าในมหาสมทุรขงัอยูก่ ึง่ชัว่บรุษุบา้ง ประมาณเพยีงสะเอวบา้ง ประมาณ 

เพยีงเขา่บา้ง ประมาณเพยีงขอ้เทา้บา้ง ยอ่มจะมไีด ้

  เวลาทีน่ ้าในมหาสมทุรไมม่พีอเปียกขอ้นิว้มอื ก็ยอ่มจะมไีด ้

  อาโปธาตภุายนอกซึง่มมีากถงึเพยีงนัน้ ยังปรากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวาม 

สิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา 

ไฉนกายซึง่ตัง้อยูช่ัว่เวลาเล็กนอ้ยทีถ่กูตัณหาเขา้ไปยดึถอืวา่ ‘เรา’ วา่ ‘ของเรา’ วา่ 

‘เรามอียู’่ จักไมป่รากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา และมคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเลา่ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภกิษุนัน้ก็ไม ่

มคีวามยดึถอืในอาโปธาตภุายนอกนี ้ฯลฯ เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึ 

ถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมด ารงอยู ่

ไดด้ว้ยด ีภกิษุนัน้ยอ่มพอใจเพราะเหตนัุน้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ท า 

ตามค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้เป็นอยา่งมากแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

 

เตโชธาต ุ

  [๓๐๔] เตโชธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื เตโชธาตภุายในก็ม ีเตโชธาตภุายนอกก็ม ี

  เตโชธาตทุีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายใน ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวาม 

เรา่รอ้น ไดแ้กธ่รรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหอ้บอุน่ ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท า 

รา่งกายใหท้รดุโทรม ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งท ารา่งกายใหเ้รา่รอ้น ธรรมชาตทิีเ่ป็น 

เครือ่งยอ่ยสิง่ทีก่นิแลว้ ดืม่แลว้ เคีย้วแลว้ และลิม้รสแลว้ หรอือปุาทนินกรปู 

ภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของเรา่รอ้น มคีวามเรา่รอ้น นีเ้รยีกวา่ 

เตโชธาตภุายใน 

  เตโชธาตภุายใน และเตโชธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นเตโชธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึ 

เห็นเตโชธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ บัณฑติครัน้เห็นเตโชธาตนัุน้ตามความเป็น 

จรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในเตโชธาต ุและท าจติใหค้ลาย 

ก าหนัดจากเตโชธาต ุ

  เวลาทีเ่ตโชธาตภุายนอกก าเรบิยอ่มจะมไีด ้เตโชธาตภุายนอกนัน้ยอ่มไหม ้

บา้นบา้ง นคิมบา้ง นครบา้ง ชนบทบา้ง บางสว่นของชนบทบา้ง เตโชธาต ุ

ภายนอกนัน้(ลาม)มาถงึหญา้สด หนทาง ภเูขา น ้า หรอืภมูภิาคทีน่่ารืน่รมยแ์ลว้ 

เมือ่ไมม่เีชือ้ ยอ่มดับไปเอง เวลาทีช่นทัง้หลายแสวงหาไฟดว้ยขนไกบ่า้ง ดว้ยการ 

ขดูหนังบา้ง ยอ่มจะมไีด ้

  เตโชธาตภุายนอกซึง่ใหญถ่งึเพยีงนัน้ยังปรากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไป 

เป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา 

ไฉนกายซึง่ตัง้อยูช่ัว่เวลาเล็กนอ้ยทีถ่กูตัณหาเขา้ไปยดึถอืวา่ ‘เรา’ วา่ ‘ของเรา’ วา่ 

‘เรามอียู’่ จักไมป่รากฏ เป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

เป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเลา่ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภกิษุนัน้ก็ไมม่คีวาม 

ยดึถอืในเตโชธาตภุายนอกนี ้ฯลฯ เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระ 

ธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้ถา้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมด ารงอยูไ่ด ้

ดว้ยด ีภกิษุนัน้ยอ่มพอใจเพราะเหตนัุน้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ท าตาม 

ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้เป็นอยา่งมากแลว้ 

วาโยธาต ุ

  [๓๐๕] วาโยธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื วาโยธาตภุายในก็ม ีวาโยธาตภุายนอกก็ม ี

  วาโยธาตภุายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทนินกรปูภายใน ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวาม 

พัดไปมา ไดแ้ก ่ลมทีพั่ดขึน้เบือ้งบน ลมทีพั่ดลงเบือ้งต า่ ลมในทอ้ง ลมในล าไส ้

ลมทีแ่ลน่ไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ ่ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก หรอือปุาทนินกรปู 

ภายในอืน่ใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มคีวามพัดไปมา นี้เรยีกวา่ 

วาโยธาตภุายใน 

  วาโยธาตภุายในและวาโยธาตภุายนอกนี ้ก็เป็นวาโยธาตน่ัุนเอง บัณฑติพงึ 

เห็นวาโยธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ บัณฑติครัน้เห็นวาโยธาตนัุน้ตามความเป็นจรงิ 

ดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุและท าจติใหค้ลายก าหนัด 

จากวาโยธาต ุ

  เวลาทีว่าโยธาตภุายนอกก าเรบิยอ่มจะมไีด ้วาโยธาตภุายนอกนัน้ยอ่มพัดพา 

บา้นไปบา้ง นคิมไปบา้ง นครไปบา้ง ชนบทไปบา้ง บางสว่นของชนบทไปบา้ง 

  เวลาทีช่นทัง้หลายแสวงหาลมดว้ยพัดใบตาลบา้ง ดว้ยพัดส าหรับพัดไฟบา้ง 

ในเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น แมใ้นทีช่ายคา หญา้ทัง้หลายก็ไมไ่หว ยอ่มจะมไีด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

  วาโยธาตภุายนอกซึง่ใหญถ่งึเพยีงนัน้ยังปรากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไป 

เป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา ไฉนกาย 

ซึง่ตัง้อยูช่ัว่เวลาเล็กนอ้ยนีท้ีถ่กูตัณหาเขา้ไปยดึถอืวา่ ‘เรา’ วา่ ‘ของเรา’ วา่ ‘เรา 

มอียู’่ จักไมป่รากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเลา่ เมือ่เป็นเชน่นี ้ภกิษุนัน้ก็ไมม่คีวาม 

ยดึถอืในวาโยธาตภุายนอกนี้ 

  หากชนเหลา่อืน่จะดา่ บรภิาษ เกีย้วกราด เบยีดเบยีนภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้ 

รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ทกุขเวทนาอันเกดิจากโสตสมัผัสนีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา แตท่กุขเวทนา 

นัน้อาศัยเหตจุงึเกดิขึน้ได ้ไมอ่าศัยเหตก็ุจะเกดิขึน้ไมไ่ด ้ทกุขเวทนานีอ้าศัยอะไรจงึ 

เกดิขึน้ได ้ทกุขเวทนานีอ้าศัยผัสสะจงึเกดิขึน้ได’้ ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นวา่ ‘ผัสสะเป็น 

ของไมเ่ทีย่ง เวทนาเป็นของไมเ่ทีย่ง สญัญาเป็นของไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้หลายเป็น 

ของไมเ่ทีย่ง วญิญาณเป็นของไมเ่ทีย่ง’ จติของภกิษุนัน้ยอ่มดิง่ไป ยอ่มผอ่งใส 

ด ารงมั่นและนอ้มไปในอารมณ์คอืธาตน่ัุนแล 

ผูท้ าตามพระโอวาท 

  หากชนเหลา่อืน่จะพยายามท ารา้ยภกิษุนัน้ดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไม่ 

น่าใคร ่ไมน่่าพอใจ คอื การท ารา้ยดว้ยฝ่ามอืบา้ง การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิบา้ง 

การท ารา้ยดว้ยทอ่นไมบ้า้ง การท ารา้ยดว้ยศัสตราบา้ง ภกิษุนัน้ยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

‘กายนีม้สีภาพเป็นทีร่องรับการท ารา้ยดว้ยฝ่ามอืบา้ง การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิบา้ง 

การท ารา้ยดว้ยทอ่นไมบ้า้ง การท ารา้ยดว้ยศัสตราบา้ง’ อนึง่ พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสไวใ้นพระโอวาททีอ่ปุมาดว้ยเลือ่ย๑ วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย หากพวกโจรผูป้ระพฤต ิ

ต า่ทราม จะพงึใชเ้ลือ่ยทีม่ทีีจั่บ ๒ ขา้งเลือ่ยอวยัวะนอ้ยใหญ ่ผูม้ใีจคดิรา้ยแมใ้น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ ๒๓๒ (กกจูปมสตูร) หนา้ ๒๔๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

พวกโจรนัน้ ก็ไมช่ือ่วา่ท าตามค าสัง่สอนของเรา เพราะเหตทุีอ่ดกลัน้ไมไ่ดนั้น้’ อนึง่ 

ความเพยีรทีเ่ราปรารภแลว้จักไมย่อ่หยอ่น สตทิีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้จักไมห่ลงลมื กายที ่

เราท าใหส้งบแลว้จักไมก่ระวนกระวาย จติทีเ่ราท าใหต้ัง้มั่นแลว้จักมอีารมณ์แน่วแน่ 

คราวนี ้ตอ่ใหม้กีารท ารา้ยดว้ยฝ่ามอื การท ารา้ยดว้ยกอ้นดนิ การท ารา้ยดว้ย 

ทอ่นไม ้หรอืการท ารา้ยดว้ยศัสตราทีก่ายนีก็้ตาม เราก็จะท าตามค าสัง่สอนของ 

พระพทุธเจา้ทัง้หลายนีใ้หจ้งได ้

  เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆ ์

อยูอ่ยา่งนี ้ถา้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด ้ภกิษุนัน้ยอ่มสลดหดหูใ่จ 

เพราะเหตนัุน้วา่ ‘ไมเ่ป็นลาภของเราหนอ ลาภไมม่แีกเ่ราหนอ เราไดไ้มด่แีลว้หนอ 

การไดด้ว้ยดไีมม่แีกเ่ราหนอ ทีเ่ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และ 

ระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด’้ หญงิสะใภ ้

เห็นพอ่ผัวแลว้ยอ่มสลดหดหูใ่จ แมฉั้นใด ภกิษุนัน้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ระลกึ 

ถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้ถา้อเุบกขา 

อันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด ้ยอ่มสลดหดหูใ่จเพราะเหตนัุน้วา่ ‘ไมเ่ป็นลาภ 

ของเราหนอ ลาภไมม่แีกเ่ราหนอ เราไดไ้มด่แีลว้หนอ การไดด้ว้ยดไีมม่แีกเ่ราหนอ 

ทีเ่ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่มไ่ด’้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่ภกิษุนัน้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม 

และระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี ้อเุบกขาอันอาศัยกศุลธรรมยังด ารงอยูไ่ดด้ว้ยด ี

ภกิษุนัน้ยอ่มพอใจเพราะเหตนัุน้ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ท าตามค าสัง่ 

สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นอยา่งมากแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

 

ปฏจิจสมปุปนันธรรม 

  [๓๐๖] ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย อากาศอาศัยไม ้เถาวัลย ์หญา้ และดนิเหนยีว 

มาประกอบเขา้กันจงึนับวา่ ‘เรอืน’ แมฉั้นใด อากาศอาศัยกระดกู เอ็น เนือ้ 

และหนังมาประกอบเขา้ดว้ยกันจงึนับวา่ ‘รปู’ ฉันนัน้ 

  หากจักษุทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย รปูทีเ่ป็นอายตนะภายนอกไมม่า 

สูค่ลองจักษุ ทัง้ความใสใ่จอันเกดิจากจักษุและรปูนัน้ก็ไมม่ ีวญิญาณสว่นทีเ่กดิ 

จากจักษุและรปูนัน้ก็ไมป่รากฏ 

  หากจักษุทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย รปูทีเ่ป็นอายตนะภายนอกมาสู ่

คลองจักษุ แตค่วามใสใ่จอันเกดิจากจักษุและรปูนัน้ไมม่ ีวญิญาณสว่นทีเ่กดิจาก 

จักษุและรปูนัน้ก็ไมป่รากฏ 

  แตเ่มือ่ใด จักษุทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย รปูทีเ่ป็นอายตนะภายนอก 

มาสูค่ลองจักษุ ทัง้ความใสใ่จอันเกดิจากจักษุและรปูก็ม ีเมือ่นัน้ วญิญาณสว่นที ่

เกดิจากจักษุและรปูนัน้ ยอ่มปรากฏดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  รปูแหง่สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในรปูปูาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธค์อืรปู) เวทนา 

แหง่สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในเวทนูปาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) สญัญาแหง่ 

สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในสัญญปูาทานขันธ(์อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) สงัขารแหง่ 

สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในสังขารปูาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) วญิญาณแหง่ 

สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในวญิญาณูปาทานขนัธ(์อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) ภกิษุนั้น 

ยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘การรวบรวม การประชมุ และหมวดหมูแ่หง่อปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้’ 

  อนึง่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระพทุธพจนน์ีไ้วว้า่ ‘ผูใ้ดเห็นปฏจิจสมปุบาท 

ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นปฏจิจสมปุบาท’ อปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนี ้ชือ่วา่ปฏจิจสมปุปันนธรรม ความพอใจ ความอาลัย ความยนิด ี

ความหมกมุน่ฝังใจในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ชือ่วา่ทกุขสมทัุย การก าจัด 

ความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจ การละความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ชือ่วา่ทกุขนโิรธ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ 

ท าตามค าสอนของพระพทุธเจา้เป็นอยา่งมากแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

  หากโสตะทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ... 

  หากฆานะทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ... 

  หากชวิหาทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ... 

  หากกายทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ... 

  หากมโนทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอายตนะ 

ภายนอกไมม่าสูค่ลองมโน ทัง้ความใสใ่จอันเกดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ก็ไมม่ ี

วญิญาณสว่นทีเ่กดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ก็ไมป่รากฏ 

  หากมโนทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลาย ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอายตนะภาย 

นอกมาสูค่ลองมโน แตค่วามใสใ่จอันเกดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ไมม่ ีวญิญาณ 

สว่นทีเ่กดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ก็ไมป่รากฏ 

  แตเ่มือ่ใด มโนทีเ่ป็นอายตนะภายในไมแ่ตกท าลายธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอายตนะ 

ภายนอกมาสูค่ลองมโน ทัง้ความใสใ่จอันเกดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ก็ม ีเมือ่นัน้ 

วญิญาณสว่นทีเ่กดิจากมโนและธรรมารมณ์นัน้ ยอ่มปรากฏดว้ยอาการอยา่งนี ้

  รปูแหง่สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในรปูปูาทานขนัธ ์เวทนาแหง่สภาพอยา่งนัน้จัด 

เขา้ในเวทนูปาทานขนัธ ์สญัญาแหง่สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในสญัญปูาทานขันธ ์

สงัขารทัง้หลายแหง่สภาพอยา่งนัน้จัดเขา้ในสงัขารปูาทานขนัธ ์วญิญาณแหง่สภาพ 

อยา่งนัน้จัดเขา้ในวญิญาณูปาทานขันธ ์ภกิษุนัน้ยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘การรวบรวม 

การประชมุ และหมวดหมูแ่หง่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้’ 

  อนึง่ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระพทุธพจนน์ีไ้วว้า่ ‘ผูใ้ดเห็นปฏจิจสมปุบาท 

ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นปฏจิจสมปุบาท’ อปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนี ้ชือ่วา่ปฏจิจสมปุปันนธรรม ความพอใจ ความอาลัย ความยนิด ี

หมกมุน่ฝังใจในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ชือ่วา่ทกุขสมทัุย การก าจัดความ 

ก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจ การละความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจในอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ประการนี ้ชือ่วา่ทกุขนโิรธ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุไดช้ือ่วา่ท าตาม 

ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นอยา่งมากแลว้” 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิต 

ของทา่นพระสารบีตุร ดังนีแ้ล 

มหาหตัถปิโทปมสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

 

๙. มหาสาโรปมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแกน่ไม ้สตูรใหญ ่

กิง่และใบแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๐๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์เมือ่ 

พระเทวทัตจากไปแลว้ไมน่าน ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคทรงปรารภพระเทวทัต 

ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ท า 

ลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

นัน้ เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามลีาภสกัการะและความสรรเสรญิ สว่นภกิษุอืน่นอกนี ้

ไมม่ชีือ่เสยีง มศีักดิน์อ้ย’ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึมัวเมา 

ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ 

ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก และสะเก็ดไป 

เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ี้ ไมรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ 

ทา่นผูน้ีต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ 

ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก และสะเก็ดไป เขา้ใจกิง่และใบวา่ 

‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป อนึง่ กจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชน ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

แกเ่ขา’ แมฉั้นใด กลุบตุรบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน มศีรัทธาออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส อปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท า 

ลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามลีาภสกัการะและความสรรเสรญิ สว่นภกิษุอืน่นอกนี ้

ไมม่ชีือ่เสยีง มศีักดิน์อ้ย’ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึมัวเมา 

ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีต้ถาคตเรยีกวา่ ผูย้ดึเอากิง่และใบแหง่พรหมจรรยแ์ละ 

ถงึความพอใจดว้ยกิง่และใบแหง่พรหมจรรยนั์น้ 

สะเก็ดแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๐๘] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

อปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่ทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

มัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีให ้

ส าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั 

เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามศีลี มกีัลยาณธรรม 

สว่นภกิษุอืน่นอกนี ้เป็นผูท้ศุลี มบีาปธรรม’ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขา 

จงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืกไป เขา้ใจสะเก็ดวา่ 

‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป บรุุษผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ี้ 

ไมรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีต้อ้งการแกน่ไม ้

เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้ม 

แกน่ไม ้กระพี ้และเปลอืกไป เขา้ใจสะเก็ดวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขา 

จะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ แมฉั้นใด กลุบตุรบางคนในโลกนี้ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผู ้

ถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสครอบง าแลว้ 

ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่ 

กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

ใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมป่ลืม้ใจ และมคีวาม 

รูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ 

ผูอ้ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไม ่

ประมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์ 

แหง่ศลีนัน้ เขาจงึมคีวามปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ 

ศลีนัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามศีลี มกีัลยาณธรรม สว่นภกิษุอืน่นอกนี ้เป็นผู ้

ทศุลี มบีาปธรรม’ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท 

เมือ่ประมาทแลว้ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีต้ถาคตเรยีกวา่ ผูย้ดึเอาสะเก็ดแหง่พรหมจรรยแ์ละถงึ 

ความพอใจดว้ยสะเก็ดแหง่พรหมจรรยนั์น้ 

เปลอืกแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๐๙] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมป่ลืม้ใจ และมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

มัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลี 

ใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั 

เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์ 

แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความ 

สมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจและ 

มคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรา 

มจีติตัง้มั่น มจีติมอีารมณ์แน่วแน่ สว่นภกิษุอืน่นอกนีม้จีติไมต่ัง้มั่น มจีติแปรผัน’ 

เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาท 

ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้และกระพีไ้ป เขา้ใจเปลอืกวา่ 

‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป บรุุษผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ี้ 

ไมรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีต้อ้งการแกน่ไม ้

เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้ม 

แกน่ไมแ้ละกระพีไ้ป เขา้ใจเปลอืกวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้ง 

ใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ แมฉั้นใด กลุบตุรบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุข ์

ครอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้ 

นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ 

เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั 

เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไม ่

ประมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไม ่

ยกตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว 

และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะ 

ความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะความ 

สมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามจีติตัง้มั่น มจีติมอีารมณ์ 

แน่วแน่ สว่นภกิษุนอกนีม้จีติไมต่ัง้มั่น มจีติแปรผัน’ เพราะความสมบรูณ์แหง่ 

สมาธนัิน้ เขาจงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีต้ถาคตเรยีกวา่ ผูย้ดึเอาเปลอืกแหง่พรหมจรรยแ์ละถงึ 

ความพอใจดว้ยเปลอืกแหง่พรหมจรรยนั์น้ 

กระพีแ้หง่พรหมจรรย ์

  [๓๑๐] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

มัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีให ้

ส าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั 

เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์ 

แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท า 

ความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจ 

แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมย่กตน 

ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไม่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

ประมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าญาณทัสสนะ๑ ใหส้ าเร็จ เพราะญาณทัสสนะนัน้ 

เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เรารู ้เราเห็นอยู ่สว่นภกิษุอืน่นอกนีไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นอยู’่ เพราะญาณทัสสนะนัน้ 

เขาจงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไมไ้ป เขา้ใจกระพีว้า่ ‘แกน่ไม’้ 

จงึถากน าไป บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มรู่จั้กแกน่ไม ้

กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะ 

แสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไป เขา้ใจ 

กระพีว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชน ์

แกเ่ขา’ แมฉั้นใด กลุบตุรบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน มศีรัทธาออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส อปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ 

ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ 

ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

มัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีให ้

ส าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั 

เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์ 

แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัวและไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทแลว้ยอ่มท า 

ความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึอภญิญา ๕ ประการ [คอื (๑) อทิธวิธิ ิความรูท้ีท่ าใหแ้สดงฤทธิต์า่งๆ ได ้

   (๒) ทพิพโสต ญาณทีท่ าใหม้หีูทพิย ์(๓) เจโตปรยิญาณ ญาณทีท่ าใหก้ าหนดใจคนอืน่ได ้(๔) ปุพเพนวิาสา- 

   นสุสต ิญาณทีท่ าใหร้ะลกึชาตไิด ้(๕) ทพิพจกัข ุญาณทีท่ าใหม้ตีาทพิย]์ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๐/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมย่กตน 

ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไม่ 

ประมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าญาณทัสสนะใหส้ าเร็จ เพราะญาณทัสสนะนัน้ 

เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เรารู ้เราเห็นอยู ่สว่นภกิษุอืน่นอกนีไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นอยู’่ เพราะญาณทัสสนะนัน้ 

เขาจงึมัวเมา ลมืตัว และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีต้ถาคตเรยีกวา่ ผูย้ดึเอากระพีแ้หง่พรหมจรรย ์และถงึ 

ความพอใจดว้ยกระพีแ้หง่พรหมจรรยนั์น้ 

แกน่แหง่พรหมจรรย ์

  [๓๑๑] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท า 

อยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา 

ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ 

เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะ 

ความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ 

เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ 

สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึ 

ยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะ 

ความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาท 

ยอ่มท าญาณทัสสนะใหส้ าเร็จ เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๙. มหาสาโรปมสตูร 

ยังไมส่มหวงั เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะญาณ- 

ทัสสนะนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท า 

อสมยวโิมกข์๑ใหส้ าเร็จ เป็นไปไมไ่ดเ้ลย๒ทีภ่กิษุนัน้จะพงึเสือ่มจากอสมยวมิตุตนัิน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่รูแ้กน่ไมว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป บรุษุผูม้ตีาด ี

เห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ี ้รูจั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด 

กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่รูแ้กน่ไมว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้ง 

ใชแ้กน่ไมท้ าจักส าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ แมฉั้นใด กลุบตุรบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน มศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความ 

ทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุข ์

ทัง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิให ้

เกดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมป่ลืม้ใจและมคีวามรูส้กึ 

ยังไมส่มหวงั เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท 

เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ 

เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึ 

ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว 

และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความ 

สมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความ 

สมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสมยวโิมกข ์หมายถงึโลกตุตรธรรม ๙ คอื อรยิมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนพิพาน ๑ (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๓๑๑/๑๓๙) และด ูข.ุป. ๓๑/๔๗๘/๓๖๑ 

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

   ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

เขาจงึไมม่ัวเมา ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าญาณทัสสนะให ้

ส าเร็จ เพราะญาณทัสนะนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะญาณ- 

ทัสสนะนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึไมม่ัวเมา 

ไมล่มืตัว และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มท าอสมยวโิมกขใ์หส้ าเร็จ เป็นไป 

ไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะพงึเสือ่มจากอสมยวมิตุตนัิน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ดังพรรณนามาฉะนี ้พรหมจรรยน์ีจ้งึมใิชม่ลีาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิเป็นอานสิงส(์ผลทีมุ่ง่หมาย) มใิชม่คีวามสมบรูณ์แหง่ศลีเป็นอานสิงส ์มใิช ่

มคีวามสมบรูณ์แหง่สมาธเิป็นอานสิงส ์มใิชม่ญีาณทัสสนะเป็นอานสิงส ์แตพ่รหมจรรย ์

นีม้เีจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิเป็นเป้าหมาย เป็นแกน่ เป็นทีส่ดุ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาสาโรปมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จฬูสาโรปมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแกน่ไม ้สตูรเล็ก 

  [๓๑๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พราหมณ์ชือ่ปิงคลโกจฉะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม สมณพราหมณ์เหลา่นี้ เป็นเจา้หมู ่เจา้คณะ เป็น 

คณาจารย ์มชีือ่เสยีง มยีศ เป็นเจา้ลัทธ ิชนเป็นอันมากสมมตวิา่เป็นคนด ีคอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

ปรูณะ กัสสปะ๑ มักขล ิโคสาล๒ อชติะ เกสกัมพล๓ ปกธุะ กัจจายนะ๔ 

สญัชยั เวลัฏฐบตุร๕ นคิรนถ ์นาฏบตุร๖ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดรูอ้ยา่ง 

ชดัเจนตามปฏญิญาของตน ๆ หรอืทกุคนไมรู่อ้ยา่งชดัเจนเลย หรอืวา่บางพวกรู ้

อยา่งชดัเจน บางพวกไมรู่อ้ยา่งชดัเจน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่เลย พราหมณ์ ขอ้ทีว่า่สมณพราหมณ์ 

พวกนัน้ทัง้หมดรูอ้ยา่งชดัเจน ตามปฏญิญาของตน ๆ หรอืทกุคนไมรู่อ้ยา่งชดัเจน 

เลย หรอืวา่บางพวกรูอ้ยา่งชดัเจน บางพวกไมรู่อ้ยา่งชดัเจนนัน้ จงงดไวเ้ถดิ เรา 

จักแสดงธรรมแกท่า่น ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ปิงคลโกจฉพราหมณ์ทลูสนองรับพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ปรูณะ เป็นชือ่ของเขา เหตทุีม่ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเขาเป็นทาสคนทีค่รบรอ้ยพอด ีค าว่า กสัสปะ 

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

๒ ค าว่า มกัขล ิเป็นชือ่ที ่๑ ของเขา เหตทุีม่ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเขาเป็นคนถอืหมอ้น ้ามันเดนิตามทางทีม่ ี

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

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

๓ ค าวา่ อชติะ เป็นชือ่ของเขา และไดช้ือ่วา่เกสกัมพล ก็เพราะนุ่งหม่ผา้ทีท่ าดว้ยผมของมนุษย ์(ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๑๕๓/๑๓๑, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

๔ ค าวา่ ปกธุะ เป็นชือ่ของเขา ค าวา่ กจัจายนะ เป็นชือ่โคตรเรยีกรวมทัง้ชือ่และโคตรวา่ ปกธุกัจจายนะ 

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

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

   ๑/๑๕๕/๑๓๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๑) 

๖ ค าว่า นคิรนถ ์เป็นชือ่ของเขา ทีม่ชี ือ่อยา่งนัน้เพราะเขามักกลา่ววา่ ‘เราไมม่กีเิลสเครือ่งรอ้ยรัด’ ค าว่า นาฏบตุร 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๒ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

 

บคุคลผูแ้สวงหาแกน่ไม ้

  [๓๑๓] “พราหมณ์ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวง 

หาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้

เปลอืก และสะเก็ดไป เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป บรุษุผูม้ตีาด ี

เห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด 

กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ม ี

ตน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก และสะเก็ดไป 

เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จ 

ประโยชนแ์กเ่ขา’ 

  [๓๑๔] อกีอยา่งหนึง่ บรุุษผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู่ 

เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้และเปลอืกไป 

เขา้ใจสะเก็ดวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นผูน้ีไ้มรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการ 

แกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลบัมอง 

ขา้มแกน่ไม ้กระพี ้และเปลอืกไป เขา้ใจสะเก็ดวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิ 

ทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ 

  [๓๑๕] อกีอยา่งหนึง่ บรุุษผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่

เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้และกระพีไ้ป เขา้ใจ 

เปลอืกวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘ทา่นผูน้ีไ้มรู่จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ ้

ตอ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่

กลับมองขา้มแกน่ไม ้และกระพีไ้ป เขา้ใจเปลอืกวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิ 

ทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ 

  [๓๑๖] อกีอยา่งหนึง่ บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่

เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไมไ้ป เขา้ใจกระพีว้า่ ‘แกน่ไม’้ 

จงึถากน าไป บรุษุผูม้ตีาดเีห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มรู่จั้กแกน่ไม ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะ 

แสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไมไ้ป 

เขา้ใจกระพีว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จ 

ประโยชนแ์กเ่ขา’ 

  [๓๑๗] อกีอยา่งหนึง่ บรุุษผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู่ 

เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่รูแ้กน่ไมว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป บรุษุผูม้ตีาด ี

เห็นเขาแลว้จะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีรู้จั้กแกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก สะเก็ด กิง่ 

และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ีผู้ต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ 

ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่รูแ้กน่ไมว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้ง 

ใชแ้กน่ไมท้ าจักส าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา’ แมฉั้นใด 

กิง่และใบแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๑๘] พราหมณ์ บคุคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มศีรัทธา 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุข ์

อยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวช 

แลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญินัน้ เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญินัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามลีาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

สว่นภกิษุอืน่นอกนีไ้มม่ชี ือ่เสยีง มศีักดิน์อ้ย’ อนึง่ เขาไมส่รา้งฉันทะ ไมพ่ยายาม 

เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่ และประณีตกวา่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตยิอ่หยอ่น ทอ้ถอย อปุมาเหมอืนบรุษุนัน้ผูต้อ้งการแกน่ไม ้

เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้ม 

แกน่ไม ้กระพี ้เปลอืก และสะเก็ดไป เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป 

และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด บคุคลนีต้ถาคต 

เรยีกวา่ มอีปุมาฉันนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

 

สะเก็ดแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๑๙] บคุคลบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ย 

คดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาส 

ครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร 

การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

ปลืม้ใจ และมคีวามรูส้กึยงัไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขา 

จงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่ 

และประณีตกวา่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น 

ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ 

เขาจงึปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึยกตน 

ขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามศีลี มกีัลยาณธรรม สว่นภกิษุอืน่นอกนี ้เป็นผูท้ศุลี มบีาปธรรม’ 

อนึง่ เขาไมส่รา้งฉันทะ ไมพ่ยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ 

ความสมบรูณ์แหง่ศลี ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตยิอ่หยอ่น ทอ้ถอย อปุมาเหมอืน 

บรุษุนัน้ผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ 

ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้กระพี ้และเปลอืกไป เขา้ใจสะเก็ดวา่ ‘แกน่ไม’้ 

จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด 

บคุคลนีต้ถาคตเรยีกวา่ มอีปุมาฉันนัน้ 

เปลอืกแหง่พรหมจรรย ์

  [๓๒๐] บคุคลบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ 

‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ ... ครอบง าแลว้ ฯลฯ การท าทีส่ดุแหง่กองทกุข ์

ทัง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ 

เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมป่ลืม้ใจ และมคีวามรูส้กึยงัไม ่

สมหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ 

เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิ ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท า 

ความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

ความรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่ อันยิง่และประณีตกวา่ 

ความสมบรูณ์แหง่ศลี ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย เขายอ่ม 

ท าความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึ 

ปลืม้ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึยกตน 

ขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรามจีติตัง้มั่น มจีติมอีารมณ์แน่วแน่ สว่นภกิษุอืน่นอกนีม้จีติไมต่ัง้มั่น 

มจีติแปรผัน’ เขาไมส่รา้งฉันทะ ไมพ่ยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และ 

ประณีตกวา่ความสมบรูณ์แหง่สมาธ ิทัง้เป็นผูป้ระพฤตยิอ่หยอ่น ทอ้ถอย อปุมา 

เหมอืนบรุษุนัน้ผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่ 

มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไม ้และกระพีไ้ป เขา้ใจเปลอืกวา่ ‘แกน่ไม’้ จงึถาก 

น าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด บคุคลนี ้

ตถาคตเรยีกวา่ มอีปุมาฉันนัน้ 

กระพีแ้หง่พรหมจรรย ์

  [๓๒๑] บคุคลบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ 

‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ ... ครอบง าแลว้ ฯลฯ การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้ 

นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะและความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ 

เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมป่ลืม้ใจ และมคีวามรูส้กึยงัไม ่

สมหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่ และประณีตกวา่ 

ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย 

เขายอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึ 

ปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน 

ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่ อันยิง่และ 

ประณีตกวา่ความสมบรูณ์แหง่ศลี ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย 

เขายอ่มท าความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ 

เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่ 

อันยิง่และประณีตกวา่ความสมบรูณ์แหง่สมาธ ิทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น 

ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท าญาณทัสสนะใหส้ าเร็จ เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึปลืม้ 

ใจและมคีวามรูส้กึสมหวงั เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึยกตนขม่ผูอ้ ืน่วา่ ‘เรารู ้

เราเห็นอยู ่สว่นภกิษุอืน่นอกนีไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นอยู’่ อนึง่ เขาไมส่รา้งฉันทะ ไม ่

พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ ทัง้เป็นผูม้ ี

ความประพฤตยิอ่หยอ่น ทอ้ถอย อปุมาเหมอืนบรุษุนัน้ผูต้อ้งการแกน่ไม ้เที่ยวเสาะ 

แสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่กลับมองขา้มแกน่ไมไ้ป 

เขา้ใจกระพีว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึถากน าไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักไมส่ าเร็จ 

ประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด บคุคลนีต้ถาคตเรยีกวา่ มอีปุมาฉันนัน้ 

แกน่แหง่พรหมจรรย ์

  [๓๒๒] บคุคลบางพวกในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ย 

คดิวา่ ‘เราเป็นผูถ้กูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

ครอบง าแลว้ ถกูความทกุขค์รอบง า มคีวามทกุขอ์ยูเ่ฉพาะหนา้แลว้ ท าอยา่งไร 

การท าทีส่ดุแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึมไีด’้ เขาบวชแลว้อยา่งนัน้ ท าลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิใหเ้กดิขึน้ เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ เขาจงึไม ่

ปลืม้ใจ และมคีวามรูส้กึยงัไมส่มหวงั เพราะลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้ 

เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรม 

เหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ทัง้เป็นผูม้คีวาม 

ประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท าความสมบรูณ์แหง่ศลีใหส้ าเร็จ เพราะ 

ความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะความ 

สมบรูณ์แหง่ศลีนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ 

ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ความสมบรูณ์แหง่ศลี ทัง้เป็นผูม้คีวาม 

ประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท าความสมบรูณ์แหง่สมาธใิหส้ าเร็จ 

เพราะความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะ 

ความสมบรูณ์แหง่สมาธนัิน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ 

พยายาม เพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ความสมบรูณ์แหง่สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมย่อ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย เขายอ่มท าญาณทัสสนะใหส้ าเร็จ 

เพราะญาณทัสสนะนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แตม่คีวามรูส้กึยังไมส่มหวงั เพราะญาณ- 

ทัสสนะนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ อนึง่ เขาสรา้งฉันทะ พยายามเพือ่ท าให ้

แจง้ธรรมเหลา่อืน่อันยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ ทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤตไิม ่

ยอ่หยอ่น ไมท่อ้ถอย 

  [๓๒๓] ธรรมอนัยิง่และประณีตกวา่ญาณทสัสนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่แมธ้รรมขอ้นีก็้ยิง่และ 

ประณีตกวา่ญาณทัสสนะ 

  อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่ฯลฯ บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ บรรลจุตตุถฌาน ... อยู ่แมธ้รรม 

ขอ้นีก็้ยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

สญัญาโดยประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ แมธ้รรมขอ้นีก็้ยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุ 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ ฯลฯ เพราะลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานไดโ้ดยประการทัง้ปวง ภกิษุบรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยู่ 

โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ฯลฯ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการ 

ทัง้ปวง ภกิษุบรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่แมธ้รรมขอ้นีก็้ย ิง่และประณีต 

กวา่ญาณทัสสนะ 

  อกีประการหนึง่ เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

ภกิษุบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่เพราะเห็นดว้ยปัญญา อาสวะทัง้หลายของเธอ 

ยอ่มสิน้ไป แมธ้รรมขอ้นีก็้ยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ 

  เหลา่นีเ้ป็นธรรมอันยิง่และประณีตกวา่ญาณทัสสนะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๓. โอปัมมวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  [๓๒๔] อปุมาเหมอืนบรุษุนัน้ผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไมอ้ยู่ 

เมือ่มตีน้ไมใ้หญซ่ึง่มแีกน่ยนืตน้อยู ่รูแ้กน่ไมว้า่ ‘แกน่ไม’้ จงึตัดน าไป และกจิ 

ทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้กน่ไมท้ าจักส าเร็จประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด บคุคลนีต้ถาคตเรยีกวา่ 

มอีปุมาฉันนัน้ 

  พราหมณ์ ดังพรรณนามาฉะนี ้พรหมจรรยน์ีจ้งึมใิชม่ลีาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิเป็นอานสิงส ์มใิชม่คีวามสมบรูณ์แหง่ศลีเป็นอานสิงส ์มใิชม่คีวาม 

สมบรูณ์แหง่สมาธเิป็นอานสิงส ์มใิชม่ญีาณทัสสนะเป็นอานสิงส ์พรหมจรรยน์ีม้ ี

เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิเป็นเป้าหมาย เป็นแกน่ เป็นทีส่ดุ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ปิงคลโกจฉพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

จฬูสาโรปมสตูรที ่๑๐ จบ 

โอปมัมวรรค ที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กกจปูมสตูร   ๒. อลคทัทปูมสตูร 

    ๓. วมัมกิสตูร    ๔. รถวนิตีสตูร 

    ๕. นวิาปสตูร    ๖. ปาสราสสิตูร 

    ๗. จฬูหัตถปิโทปมสตูร  ๘. มหาหัตถปิโทปมสตูร 

    ๙. มหาสาโรปมสตูร   ๑๐. จฬูสาโรปมสตูร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

 

๔. มหายมกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมเป็นคู ่หมวดใหญ ่

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในโคสงิคสาลวนั สตูรเล็ก 

  [๓๒๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าหนักอฐิในบา้นชือ่นาทกิะ 

สมัยนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะ อยูท่ีป่่าโคสงิค- 

สาลวนั ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปยัง 

ป่าโคสงิคสาลวนั 

  นายทายบาล(ผูรั้กษาป่า) ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล แลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระสมณะ ทา่นอยา่เขา้ไปในป่านีเ้ลย ในป่านีม้กีลุบตุร 

(พระเถระ) ๓ ทา่น ซึง่เป็นผูมุ้ง่ประโยชนต์นอยู ่ทา่นอยา่ไดร้บกวนกลุบตุรทัง้ ๓ นัน้เลย” 

  เมือ่นายทายบาลกราบทลูพระผูม้พีระภาคอยูนั่น้ ทา่นพระอนุรทุธะไดย้นิแลว้ 

จงึไดบ้อกกับนายทายบาลวา่ “นายทายบาล ทา่นอยา่ไดห้า้มพระผูม้พีระภาคเลย 

พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถงึแลว้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระนันทยิะและทา่นพระกมิลิะถงึที ่

อยู ่แลว้ไดบ้อกวา่ “รบีไปกันเถดิทา่น รบีไปกันเถดิทา่น พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็น 

พระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถงึแลว้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะไดต้อ้นรับพระผูม้ ี

พระภาค รปูหนึง่รับบาตรและจวีรของพระผูม้พีระภาค รปูหนึง่ปอูาสนะ รปูหนึง่ 

ตัง้น ้าลา้งพระบาท พระผูม้พีระภาคประทับน่ัง ณ พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ครัน้ลา้ง 

พระบาทแลว้ ทา่นทัง้ ๓ รปูนัน้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ที่ 

สมควร พระผูม้พีระภาคจงึตรัสกับทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่น 

พระกมิลิะวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

  [๓๒๖] “อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ เธอทัง้หลายยังสบายดหีรอื ยัง 

พอเป็นอยูไ่ดห้รอื๑ ไมล่ าบากดว้ยบณิฑบาตหรอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ยังสบายด ียังพอเป็นอยูไ่ด ้ไมล่ าบากดว้ยบณิฑบาต” 

  “เธอทัง้หลายยังพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืนน ้านม 

กับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูห่รอื” 

  “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลายยังพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไม ่

ววิาทกัน เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู่ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืนน ้า 

นมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูไ่ดอ้ยา่งไร” 

  “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เป็นลาภของเราหนอ 

เราไดด้แีลว้หนอ ทีไ่ดอ้ยูก่ับเพือ่นพรหมจารเีชน่นี’้ ขา้พระองคต์ัง้มั่นเมตตากายกรรม 

ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม และตัง้มั่นเมตตามโนกรรม๒ในทา่นเหลา่นี ้ทัง้ตอ่หนา้และ 

ลับหลัง ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ทางทีด่ ีเราควรเก็บความนกึคดิของตน 

แลว้ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิของทา่นเหลา่นี้’ ขา้พระองคก็์เก็บความนกึคดิ 

ของตนแลว้ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิของทา่นเหลา่นี ้กายของขา้พระองค ์

ทัง้หลายตา่งกันก็จรงิ แตค่วามนกึคดิดเูหมอืนเป็นอนัเดยีวกัน พระพทุธเจา้ขา้” 

  แมท้า่นพระนันทยิะ ฯลฯ แมท้า่นพระกมิลิะก็ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส แมข้า้พระองคก็์มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้แีลว้หนอ ทีไ่ดอ้ยูก่ับเพือ่นพรหมจารเีชน่นี’้ 

ขา้พระองคต์ัง้มั่นเมตตากายกรรม ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม และตัง้มั่นเมตตามโนกรรม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๗๔/๖๖, องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๕๖/๕๔๐ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๑/๔๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

ในทา่นเหลา่นี ้ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนี้วา่ ‘ทางทีด่ ี

เราควรเก็บความนกึคดิของตนแลว้ ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิของทา่น 

เหลา่นี’้ ขา้พระองคก็์เก็บความนกึคดิของตน แลว้ประพฤตติามอ านาจความนกึคดิ 

ของทา่นเหลา่นี ้กายของขา้พระองคทั์ง้หลายตา่งกนัก็จรงิ แตค่วามนกึคดิดเูหมอืน 

เป็นอันเดยีวกัน 

  ขา้พระองคทั์ง้หลายยังพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน ยังเป็น 

เหมอืนน ้านมกับน ้า มองกันและกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูอ่ยา่งนีแ้ล 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๓๒๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ 

เธอทัง้หลายเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูห่รอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกราบทลูวา่ “ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูไ่ดอ้ยา่งไร” 

  “ขอประทานวโรกาส บรรดาขา้พระองคทั์ง้หลาย รปูใดกลับจากบณิฑบาต 

จากหมูบ่า้นกอ่น รปูนัน้ก็ปลูาดอาสนะ ตัง้น ้าฉันน ้าใชไ้ว ้ตัง้ถาดส ารับไว ้รปูใด 

กลับจากบณิฑบาตจากหมูบ่า้นทหีลัง ถา้มบีณิฑบาตทีเ่หลอืจากฉัน หากประสงค ์

ก็ฉัน หากไมป่ระสงคก็์เททิง้บนพืน้ทีป่ราศจากของเขยีว หรอืเทลงในน ้าทีไ่ม่มตีัวสตัว ์

รปูนัน้เก็บอาสนะ เก็บน ้าฉันน ้าใช ้เก็บถาดส ารับ กวาดโรงอาหาร รปูใดเห็น 

หมอ้น ้าฉัน หมอ้น ้าใช ้หรอืหมอ้น ้าช าระวา่งเปลา่ รูปนัน้ก็น าไปตัง้ไว ้ถา้เหลอื 

วสิยัของทา่น ก็กวกัมอืเรยีกรปูที ่๒ มาชว่ยกันยกน าไปตัง้ไว ้ขา้พระองค ์

ทัง้หลายไมเ่ปลง่วาจาเพราะขอ้นัน้เป็นปัจจัย และทกุ ๕ วนั ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

น่ังสนทนาธรรมกีถาตลอดคนืยังรุง่ ขา้พระองคทั์ง้หลายเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวาม 

เพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนีแ้ล พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

 

ธรรมเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุ 

  [๓๒๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยู ่

อยา่งผาสกุทีเ่ธอทัง้หลายผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี้ 

ไดบ้รรลแุลว้ มอียูห่รอื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกราบทลูวา่ “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองค ์

ทัง้หลายสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร 

ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยูต่ามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั นีค้อืญาณทัสสนะที ่

ประเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ซึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไดบ้รรลแุลว้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีเ่ธอทัง้หลายได ้

บรรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ขา้พระองค ์

ทัง้หลายบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่ ี

วติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยูต่ามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั นีค้อื 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยู ่

อยา่งผาสกุอยา่งอืน่ ทีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรม 

เป็นเครือ่งอยูนั่น้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีเ่ธอทัง้หลายไดบ้รรล ุ

เพือ่กา้วลว่ง และเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะปีตจิางคลายไป ขา้พระองค ์

ทัง้หลายมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ นีค้อืญาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุ 

อยา่งอืน่ทีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีเ่ธอทัง้หลายไดบ้รรล ุ

เพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัส 

และโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ 

มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยูต่ามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั นีค้อืญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ 

อันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ที ่

ขา้พระองคทั์ง้หลาย ไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีเ่ธอทัง้หลายไดบ้รรล ุ

เพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา 

ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลอุากาสานัญ- 

จายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ ตามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงันีค้อื 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่ง 

ผาสกุอยา่งอืน่ทีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่ง 

อยูอ่ยา่งหนึง่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีเ่ธอทัง้หลายได ้

บรรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลวุญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ 

‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ ตามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั ฯลฯ เพราะลว่งวญิญาณัญจายตน- 

ฌานโดยประการทัง้ปวง ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดย 

ก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ตามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั ฯลฯ เพราะลว่งอากญิจัญญายตน- 

ฌานโดยประการทัง้ปวง ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

อยูต่ามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั นีค้อืญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่ 

กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีข่า้พระองคทั์ง้หลาย 

ไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๓๒๙] “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ญาณทัสสนะที ่

ประเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่ง 

อืน่ทีเ่ธอทัง้หลายไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรมเป็นเครือ่งอยูนั่น้ มอียูห่รอื” 

  “จะไมม่ไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้ เพราะลว่งเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน 

โดยประการทัง้ปวง ขา้พระองคทั์ง้หลายบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่เพราะเห็นดว้ย 

ปัญญา อาสวะของขา้พระองคทั์ง้หลายยอ่มสิน้ไปตามก าหนดเวลาทีมุ่ง่หวงั นีค้อื 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยซ์ ึง่เป็นเครือ่งอยู ่

อยา่งผาสกุอยา่งอืน่ทีข่า้พระองคทั์ง้หลายไดบ้รรลเุพือ่กา้วลว่งและเพือ่ระงับธรรม 

เป็นเครือ่งอยูนั่น้ พระพทุธเจา้ขา้ อนึง่ ขา้พระองคทั์ง้หลายยังไมพ่จิารณาเห็น 

ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่งอืน่ ทีย่ ิง่หรอืประณีตกวา่ธรรมเป็นเครือ่งอยู ่

อยา่งผาสกุนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุรทุธะ นันทยิะ และกมิลิะ ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุ 

อยา่งอืน่ ทีย่ ิง่หรอืประณีตกวา่ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ยา่งผาสกุนี ้หามไีม่” 

  [๓๓๐] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหท้า่นพระอนุรทุธะ ทา่น 

พระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา แลว้ทรงลกุจาก 

อาสนะเสด็จจากไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

  ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะตามสง่เสด็จพระ 

ผูม้พีระภาค ครัน้กลับจากทีนั่น้แลว้ ทา่นพระนันทยิะและทา่นพระกมิลิะไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ทา่นอนุรทุธะประกาศคณุวเิศษใดของพวกกระผม จนถงึ 

ความสิน้อาสวะ ในทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค พวกกระผมไดบ้อกคณุวเิศษ 

นัน้แกท่า่นอนุรทุธะอยา่งนัน้หรอืวา่ ‘พวกเราไดว้หิารสมาบัตเิหลา่นีแ้ละเหลา่นี้๑” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่ววา่ “พวกทา่นมไิดบ้อกแกก่ระผมอยา่งนีว้า่ ‘พวกเราได ้

วหิารสมาบัตเิหลา่นีแ้ละเหลา่นี้’ แตก่ระผมก าหนดจติของพวกทา่นดว้ยจติของ 

กระผมแลว้รูไ้ดว้า่ ‘ทา่นเหลา่นีไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นีแ้ละเหลา่นี้’ แมพ้วกเทวดา 

ก็ไดบ้อกเนือ้ความขอ้นีแ้กก่ระผมวา่ ‘ทา่นเหลา่นีไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นีแ้ละเหลา่นี้’ 

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามปัญหา กระผมจงึทลูตอบเนือ้ความนัน้” 

เทวดาสรรเสรญิพระเถระท ัง้ ๓ รปู 

  [๓๓๑] ยักษ์ชือ่ทฆีปรชนเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เป็นลาภของชาววชัช ีประชาชนชาววชัชไีดด้แีลว้ 

ทีพ่ระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จมาประทับอยู ่และกลุบตุร ๓ ทา่นนี ้

คอื ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะก็มาพักอยู่” 

  เทพชัน้ภมุมะไดฟั้งเสยีงของยักษ์ชือ่ทฆีปรชนแลว้ไดป้ระกาศ(ตอ่ไป)วา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิทัง้หลาย เป็นลาภของชาววชัช ีประชาชนชาววชัชไีดด้แีลว้ ทีพ่ระตถาคต 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จมาประทับอยู ่และกลุบตุร ๓ ทา่นนี ้คอื ทา่น 

พระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะก็มาพักอยู่” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหลา่นีแ้ละเหลา่นี ้ในทีน่ีห้มายถงึโลกยิธรรมมปีฐมฌานเป็นตน้ และโลกตุตรธรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๓๓๐/๑๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

เทพชัน้จาตมุหาราชไดฟั้งเสยีงของเทพชัน้ภมุมะแลว้ ... เทพชัน้ดาวดงึส ์... 

เทพชัน้ยามา ... เทพชัน้ดสุติ ... เทพชัน้นมิมานรด ี... เทพชัน้ปรนมิมติวสวัตด ี... 

เทพทีนั่บเขา้ในหมูพ่รหมไดฟั้งเสยีงของเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดแีลว้ ไดป้ระกาศ 

(ตอ่ไป)วา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เป็นลาภของชาววัชช ีประชาชนชาววชัชไีดด้แีลว้ 

ทีพ่ระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จมาประทับอยู ่และกลุบตุร ๓ ทา่นนี ้

คอื ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระนันทยิะ และทา่นพระกมิลิะก็มาพักอยู่” 

  โดยขณะเพยีงครูห่นึง่นัน้ ทา่น(พระเถระ)เหลา่นัน้ไดเ้ป็นผูท้ีเ่ทพทัง้หลาย 

รูจั้กกันจนถงึพรหมโลกดว้ยประการอยา่งนี ้

การปฏบิตัดิขีองพระสงฆเ์ป็นประโยชนแ์กม่หาชน 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “ทฆีะ ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ทฆีะ ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากตระกลูใด ถา้ตระกลูนัน้มจีติ 

เลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุ 

แกต่ระกลูนัน้ตลอดกาลนาน 

  กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากวงศต์ระกลูใด ถา้วงศ ์

ตระกลูนัน้เลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์ เพือ่ 

ความสขุแกว่งศต์ระกลูนัน้ตลอดกาลนาน 

  กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากหมูบ่า้นใด ถา้หมูบ่า้น 

นัน้มจีติเลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์ เพือ่ 

ความสขุแกห่มูบ่า้นนัน้ตลอดกาลนาน 

  กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากนคิมใด ถา้นคิมนัน้มจีติ 

เลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุ 

แกน่คิมนัน้ตลอดกาลนาน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑. จฬูโคสงิคสตูร 

  กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากนครใด ถา้นครนัน้มจีติ 

เลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุ 

แกน่ครนัน้ตลอดกาลนาน 

  กลุบตุรทัง้ ๓ นีอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากชนบทใด ถา้ชนบทนัน้ 

มจีติเลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความ 

สขุแกช่นบทนัน้ตลอดกาลนาน 

  ถา้กษัตรยิทั์ง้มวลมจีติเลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไป 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุแกก่ษัตรยิทั์ง้มวลตลอดกาลนาน 

  ถา้พราหมณ์ทัง้มวล ... 

  ถา้แพศยทั์ง้มวล ... 

  ถา้ศทูรทัง้มวลมจีติเลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ 

ประโยชน ์เพือ่ความสขุแกศ่ทูรทัง้มวลตลอดกาลนาน 

  ถา้มนุษยโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยม์จีติเลือ่มใสระลกึถงึกลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ขอ้นัน้จะพงึ 

เป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุแกม่นุษยโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

หมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยต์ลอดกาลนาน 

  ทฆีะ ทา่นจงเห็นเถดิ กลุบตุรทัง้ ๓ นี ้ปฏบิัตก็ิเพยีงเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

แกค่นหมูม่าก เพือ่ความสขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหแ์กช่าวโลก เพือ่ประโยชน์ 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ยักษ์ชือ่ทฆีปรชนมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูโคสงิคสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในโคสงิคสาลวนั สตูรใหญ ่

ป่างามดว้ยภกิษุมคีณุสมบตัเิชน่ไร 

  [๓๓๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่่าโคสงิคสาลวนั พรอ้มดว้ยพระเถระ 

ผูเ้ป็นพระสาวกทีม่ชี ือ่เสยีงหลายรปู คอื ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระมหา 

โมคคัลลานะ ทา่นพระมหากัสสปะ ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระเรวตะ ทา่นพระ 

อานนท ์และพระเถระผูเ้ป็นพระสาวกทีม่ชี ือ่เสยีงรปูอืน่ ๆ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะออกจากทีห่ลกีเรน้๑ ในเวลาเย็น เขา้ไป 

หาทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหากัสสปะวา่ “เราไป 

กันเถดิ ทา่นกัสสปะ เราจักเขา้ไปหาทา่นสารบีตุรถงึทีอ่ยูเ่พือ่ฟังธรรม” 

  ทา่นพระมหากัสสปะรับค าแลว้ ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ทา่น 

พระมหากัสสปะ และทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรเพือ่ฟังธรรม 

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็นทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ทา่นพระมหากัสสปะ และ 

ทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรเพือ่ฟังธรรม จงึเขา้ไปหาท่าน 

พระเรวตะถงึทีอ่ยู ่แลว้กลา่วกับทา่นพระเรวตะวา่ “ทา่นเรวตะ ทา่นสตับรุษุเหลา่ 

โนน้ก าลังเขา้ไปหาทา่นสารบีตุรเพือ่ฟังธรรม เราไปกันเถดิ ทา่นเรวตะ เราจัก 

เขา้ไปหาทา่นสารบีตุรเพือ่ฟังธรรม” 

  ทา่นพระเรวตะรับค าทา่นพระอานนทแ์ลว้ ครัง้นัน้ ทา่นพระเรวตะและทา่น 

พระอานนทเ์ขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรเพือ่ฟังธรรม 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๑ (สัลเลขสตูร) หนา้ ๗๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

  [๓๓๓] ทา่นพระสารบีตุรไดเ้ห็นทา่นพระเรวตะและทา่นพระอานนทก์ าลัง 

เดนิมาแตไ่กล แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์จงมาเถดิ ทา่น 

อานนทผ์ูเ้ป็นอปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาค ผูอ้ยูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค ไดม้าดแีลว้ 

ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ัง 

ท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นอานนท ์ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ย 

ภกิษุเชน่ไร” 

ทรรศนะของพระอานนท ์

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นพหสูตู 

ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ๑ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงาม 

ในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย ์

บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น ทรงจ าไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ และแทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

ภกิษุนัน้แสดงธรรมแกบ่รษัิท ๔ ดว้ยบทและพยัญชนะทีเ่รยีบงา่ยและตอ่เนือ่งไม ่

ขาดสายเพือ่ถอนอนุสยั ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

ทรรศนะของพระเรวตะ 

  [๓๓๔] เมือ่ทา่นพระอานนทก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระเรวตะวา่ “ทา่นเรวตะ ทา่นอานนทต์อบตามปฏภิาณของตน บัดนี้ 

เราขอถามทา่นเรวตะในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตร ี

แจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นเรวตะ 

ป่าโคสงิคสาลวนั จะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พหสูตู หมายถงึไดศ้กึษาเลา่เรยีนนวังคสัตถศุาสน ์(ค าสอนของพระศาสดามอีงค ์๙) มาครบถว้นโดยบาล ี

   และอนุสนธ ิทรงสตุะ หมายถงึสามารถทรงจ านวังคสัตถศุาสนนั์น้ไวไ้ดแ้มน่ย า แมเ้วลาผ่านไป ๑๐ ปี ๒๐ ปี 

   ก็ไมล่มืเลอืน เมือ่ถกูถาม ก็สามารถตอบได ้ส ัง่สมสตุะ หมายถงึจดจ านวังคสัตถศุาสนนั์น้ไวไ้ดจ้นขึน้ใจ 

   ดจุรอยขดีทีห่นิคงอยูไ่มล่บเลอืน ฉะนัน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๓๓/๑๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

ทา่นพระเรวตะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้คีวาม 

หลกีเรน้เป็นทีม่ายนิด ียนิดแีลว้ในความหลกีเรน้ หมั่นประกอบธรรมเครือ่งระงับ 

ใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา๑ เพิม่พนูเรอืนวา่ง ทา่น 

สารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

ทรรศนะของพระอนุรทุธะ 

  [๓๓๕] เมือ่ทา่นพระเรวตะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ทา่นอนุรทุธะ ทา่นเรวตะตอบตามปฏภิาณของตน บัดนี้ 

เราขอถามทา่นอนุรทุธะในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์

ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่น 

อนุรทุธะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีย้อ่มตรวจด ู

โลกธาตุ๒ ๑,๐๐๐ โลกธาตดุว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์บรุษุผูม้ตีาดขี ึน้ปราสาท 

อันโออ่า่ชัน้บน จะพงึมองดวูงกลมแหง่กงลอ้จ านวน ๑,๐๐๐ ได ้แมฉั้นใด ภกิษุ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มตรวจดโูลกธาต ุ๑,๐๐๐ โลกธาต ุดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

เหนอืมนุษย ์ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

ทรรศนะของพระมหากสัสปะ 

  [๓๓๖] เมือ่ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระมหากัสสปะวา่ “ทา่นกัสสปะ ทา่นอนุรทุธะตอบตามปฏภิาณของตน 

บัดนี ้เราขอถามทา่นกัสสปะในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์

ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่น 

กัสสปะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๕ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๕๗ ในเลม่นี ้

๒ โลกธาต ุในทีน่ีห้มายถงึโลกธาตขุนาดเล็กทีเ่รยีกวา่สหัสสโีลกธาต ุประกอบดว้ยจักรวาล ๑,๐๐๐ จักรวาล 

   ๑,๐๐๐ โลกธาตุ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (๑,๐๐๐ โลกธาต ุx ๑,๐๐๐ จักรวาล) (ม.ม.ูอ. ๒/๓๓๕/๑๖๑, 

   องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) และดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๘/๑๑, องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๘๑/๓๐๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

  ทา่นพระมหากัสสปะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้ตนเอง 

อยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ตนเองเทีย่ว 

บณิฑบาตเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร 

ตนเองถอืผา้บังสกุลุเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูถ้อืผา้บังสกุลุ 

เป็นวตัร ตนเองถอืไตรจวีรเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูถ้อื 

ไตรจวีรเป็นวตัร ตนเองเป็นผูม้ักนอ้ย และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูม้ักนอ้ย 

ตนเองเป็นผูส้นัโดษ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้นัโดษ ตนเองเป็นผูส้งัด 

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้งัด ตนเองเป็นผูไ้มค่ลกุคล ีและกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูไ้มค่ลกุคล ีตนเองเป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูป้รารภความเพยีร ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี และ 

กลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิ

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ย 

ปัญญา และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา ตนเองเป็นผู ้

สมบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิและกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิตนเอง 

เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบูรณ ์

ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

ทรรศนะของพระมหาโมคคลัลานะ 

  [๓๓๗] เมือ่ทา่นพระมหากัสสปะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรได ้

กลา่วกับทา่นพระมหาโมคคัลลานะวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ ทา่นมหากัสสปะตอบตาม 

ปฏภิาณของตน บัดนี ้ผมขอถามทา่นมหาโมคคัลลานะในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิค- 

สาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ 

กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นโมคคัลลานะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุ 

เชน่ไร” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุ ๒ รปูในพระ 

ธรรมวนัิยนี ้กลา่วอภธิรรมกถา เธอทัง้ ๒ รปูนัน้ ถามปัญหากันและกันแลว้ 

ยอ่มแกก้ันเองไมห่ยดุพัก และธรรมกีถาของเธอทัง้ ๒ นัน้ก็ด าเนนิตอ่ไป ทา่น 

สารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

 

ทรรศนะของพระสารบีตุร 

  [๓๓๘] ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรวา่ 

“ทา่นสารบีตุร พวกเราทัง้หมดตอบตามปฏภิาณของตน บัดนี ้ผมขอถามทา่น 

สารบีตุรในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตรแีจม่กระจา่ง 

ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิค- 

สาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีท้ าจติ 

ใหอ้ยูใ่นอ านาจ(ของตน) และไมย่อมอยูใ่นอ านาจของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิาร- 

สมาบัติ๑ใดในเวลาเชา้ ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเชา้ หวงัจะอยูด่ว้ยวหิาร- 

สมาบัตใิดในเวลาเทีย่ง ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเทีย่ง หวังจะอยูด่ว้ย 

วหิารสมาบัตใิดในเวลาเย็น ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเย็น หบีผา้ของพระ 

ราชาหรอืราชมหาอ ามาตยซ์ ึง่เต็มดว้ยผา้ทีย่อ้มแลว้เป็นสตีา่ง ๆ พระราชาหรอื 

ราชมหาอ ามาตยนั์น้ หวังจะหม่ผา้คูใ่ดในเวลาเชา้ ก็หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเชา้ หวงัจะ 

หม่ผา้คูใ่ดในเวลาเทีย่ง ก็หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะหม่ผา้คูใ่ดในเวลาเย็น 

ก็หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเย็น แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท าจติใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

(ของตน) และไมย่อมอยูใ่นอ านาจของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเชา้ 

ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเชา้ หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเทีย่ง 

ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเย็น 

ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเย็น ทา่นโมคคัลลานะ ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงาม 

ดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วหิารสมาบตั ิในทีน่ีห้มายถงึสมาบัตเิป็นเครือ่งอยูอ่ันเป็นโลกยีะ หรอืเป็นโลกตุตระ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๓๘/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

 

ทรงรบัรองทรรศนะของพระเถระท ัง้หมด 

  [๓๓๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับทา่นเหลา่นัน้วา่ “ทา่นทัง้หลาย 

พวกเราทัง้หมดตอบตามปฏภิาณของตน พวกเราไปกันเถดิ พวกเราจักเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ แลว้จักกราบทลูเนือ้ความนีแ้ดพ่ระองค ์พระผูม้-ี 

พระภาคจักทรงตอบแกเ่ราทัง้หลายอยา่งใด พวกเราก็จักทรงจ าขอ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้” 

  ทา่นเหลา่นัน้ รับค าแลว้ จากนัน้ ทา่นเหลา่นัน้ก็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ทา่นเรวตะ ทา่นอานนท ์เขา้ไป 

หาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยูเ่พือ่ฟังธรรม ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นทา่นเรวตะและทา่นอานนท ์

ก าลังเดนิมาแตไ่กล ครัน้แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นอานนทว์า่ ‘ทา่นอานนท ์จงมาเถดิ 

ทา่นอานนทผ์ูเ้ป็นอปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาค ผูอ้ยูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค ไดม้าด ี

แลว้ ป่าโคสงิคสาลวนั เป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบาน 

สะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นอานนท ์ป่าโคสงิคสาลวนัจะ 

พงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นอานนทไ์ดต้อบ 

ขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นพหสูตู เป็นผูท้รงสตุะ ฯลฯ 

เพือ่ถอนอนุสยั ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร อานนทเ์มือ่จะตอบอยา่งถกู 

ตอ้งก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่อานนทเ์ป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้ง 

มากซึง่ธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ 

พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย ์บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

ทรงจ าไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอานนทนั์น้แสดงธรรมแกบ่รษัิท 

๔ ดว้ยบทและพยัญชนะทีเ่รยีบงา่ยและตอ่เนือ่งไมข่าดสาย เพือ่ถอนอนุสยั” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

  [๓๔๐] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูตอ่ไปวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่ทา่น 

อานนทก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับทา่นเรวตะวา่ ‘ท่านเรวตะ ทา่น 

อานนทต์อบตามปฏภิาณของตน ผมขอถามทา่นเรวตะในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิค- 

สาลวนัเป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ 

กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่นเรวตะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ 

เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นเรวตะไดต้อบขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นสารบีตุร 

ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้คีวามหลกีเรน้เป็นทีม่ายนิด ียนิดแีลว้ในความหลกีเรน้ 

หมั่นประกอบธรรมเครือ่งระงับใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ย 

วปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร เรวตะเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้ง 

ก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่ เรวตะเป็นผูม้คีวามหลกีเรน้เป็นทีม่ายนิด ียนิดแีลว้ใน 

ความหลกีเรน้ หมั่นประกอบธรรมเครือ่งระงับใจภายในตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน 

ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนวา่ง” 

  [๓๔๑] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่ทา่นเรวตะ 

กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับทา่นอนุรุทธะวา่ ‘ทา่นอนุรทุธะ ทา่น 

เรวตะตอบตามปฏภิาณของตน ฯลฯ ทา่นอนุรทุธะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ย 

ภกิษุเชน่ไร’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นอนุรทุธะไดต้อบขา้พระองคว์า่ 

‘ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีย้อ่มตรวจดโูลกธาต ุ๑,๐๐๐ โลกธาต ุดว้ย 

ตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์บรุษุผูม้ตีาดขี ึน้ปราสาทอันโออา่ชัน้บน จะพงึมองด ู

วงกลมแหง่กงลอ้จ านวน ๑,๐๐๐ ได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มตรวจ 

ดโูลกธาต ุ๑,๐๐๐ โลกธาต ุดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ทา่นสารบีตุร 

ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร อนุรทุธะเมือ่จะตอบอยา่ง 

ถกูตอ้งก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่ อนุรทุธะยอ่มตรวจดโูลกธาต ุ๑,๐๐๐ โลกธาต ุ

ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย”์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

  [๓๔๒] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่ทา่นอนุรทุธะ 

กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับทา่นมหากสัสปะวา่ ‘ทา่นกัสสปะ ทา่น 

อนุรทุธะตอบตามปฏภิาณของตน เราขอถามทา่นมหากัสสปะในขอ้นัน้วา่ ‘ฯลฯ 

ทา่นกัสสปะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่ว 

อยา่งนีแ้ลว้ ทา่นมหากัสสปะไดต้อบขา้พระองคว์า่ ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระ 

ธรรมวนัิยนีต้นเองอยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูอ้ยูป่่าเป็น 

วตัร ตนเองเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ฯลฯ ตนเองถอืผา้บังสกุลุเป็นวตัร ฯลฯ 

ตนเองถอืไตรจวีรเป็นวตัร ฯลฯ ตนเองเป็นผูม้ักนอ้ย ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้นัโดษ 

ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้งัด ฯลฯ ตนเองเป็นผูไ้มค่ลกุคล ีฯลฯ ตนเองเป็นผูป้รารภ 

ความเพยีร ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิ

ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา ฯลฯ ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิฯลฯ 

ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็น 

ผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุ 

เชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร กัสสปะเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้ง 

ก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่ กัสสปะนัน้ ตนเองอยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่ความเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ตนเองเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ตนเองถอืผา้บังสกุลุเป็นวตัร 

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูถ้อืผา้บังสกุลุเป็นวตัร ตนเองถอืไตรจวีรเป็น 

วตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูถ้อืไตรจวีรเป็นวตัร ตนเองเป็นผูม้ักนอ้ย 

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูม้ักนอ้ย ตนเองเป็นผูส้นัโดษ และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้นัโดษ ตนเองเป็นผูส้งัด และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ 

ความเป็นผูส้งัด ตนเองเป็นผูไ้มค่ลกุคล ีและกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูไ้ม่ 

คลกุคล ีตนเองเป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผู ้

ปรารภความเพยีร ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิและกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ 

ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยสมาธ ิตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยปัญญา ตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิและกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต ิตนเองเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุต-ิ 

ญาณทัสสนะ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ” 

  [๓๔๓] ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่ทา่นมหากัสสปะ 

กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับทา่นมหาโมคคัลลานะวา่ ‘ทา่นโมคคัลลานะ 

ทา่นมหากัสสปะตอบตามปฏภิาณของตน เราขอถามทา่นโมคคัลลานะในขอ้นัน้วา่ 

‘ฯลฯ ทา่นโมคคัลลานะ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ เมือ่ขา้พระ 

องคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นมหาโมคคัลลานะไดต้อบขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นสารบีตุร 

ภกิษุ ๒ รปูในพระธรรมวนัิยนีก้ลา่วอภธิรรมกถา เธอทัง้ ๒ รปูนัน้ถามปัญหากัน 

และกัน แลว้ยอ่มแกก้ันเองไมห่ยดุพัก และธรรมกีถาของเธอทัง้ ๒ นัน้ก็ด าเนนิตอ่ไป 

ทา่นสารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร โมคคัลลานะเมือ่จะตอบอยา่ง 

ถกูตอ้งก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่ โมคคัลลานะเป็นธรรมกถกึ” 

  [๓๔๔] เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนัน้แลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หลังจากนัน้ ขา้พระองคไ์ด ้

กลา่วกับทา่นสารบีตุรวา่ ‘ทา่นสารบีตุร พวกเราทัง้หมดตอบตามปฏภิาณของตน 

บัดนี ้ผมขอถามทา่นสารบีตุรในขอ้นัน้วา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนัเป็นสถานทีน่่ารืน่รมย ์

ราตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพร่ังท่ัวทกุตน้ กลิน่ดจุกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ทา่น 

สารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนี้ 

แลว้ ทา่นสารบีตุรไดต้อบขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นโมคคัลลานะ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

ท าจติใหอ้ยูใ่นอ านาจ(ของตน)และไมย่อมอยูใ่นอ านาจของจติ เธอหวงัจะอยู่ 

ดว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเชา้ ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเชา้ หวงัจะอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๒. มหาโคสงิคสตูร 

ดว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเทีย่ง ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะ 

อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเย็น ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเย็น หบีผา้ 

ของพระราชาหรอืราชมหาอ ามาตยซ์ ึง่เต็มดว้ยผา้ทีย่อ้มเป็นสตีา่ง ๆ พระราชาหรอื 

ราชมหาอ ามาตยนั์น้ หวังจะหม่ผา้คูใ่ดในเวลาเชา้ ก็หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเชา้ หวงัจะ 

หม่ผา้คูใ่ดในเวลาเทีย่ง ก็หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะหม่ผา้คูใ่ดในเวลาเย็น ก็ 

หม่ผา้คูนั่น้ในเวลาเย็น แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท าจติใหอ้ยูใ่น 

อ านาจ(ของตน)และไมย่อมอยูใ่นอ านาจของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิด 

ในเวลาเชา้ ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเชา้ หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดใน 

เวลาเทีย่ง ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิด 

ในเวลาเย็น ก็อยูด่ว้ยวหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเย็น ทา่นโมคคัลลานะ ป่าโคสงิค- 

สาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ โมคคัลลานะ สารบีตุรเมือ่ตอบอยา่ง 

ถกูตอ้งก็ควรตอบตามนัน้ ดว้ยวา่ สารบีตุรท าจติใหอ้ยูใ่นอ านาจ(ของตน)และไม่ 

ยอมอยูใ่นอ านาจของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเชา้ ก็อยูด่ว้ย 

วหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเชา้ หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเทีย่ง ก็อยูด่ว้ย 

วหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเทีย่ง หวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบัตใิดในเวลาเย็น ก็อยูด่ว้ย 

วหิารสมาบัตนัิน้ในเวลาเย็น” 

ป่างามดว้ยความเพยีร 

  [๓๔๕] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ค าของใครหนอเป็นสภุาษิต พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร ค าของเธอทัง้หมดเป็นสภุาษิตโดยเหต ุ

นัน้ ๆ แตเ่ธอทัง้หลายจงฟังค าของเรา หากมคี าถามวา่ ‘ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึ 

งามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ เราจักตอบวา่ ‘สารบีตุร ภกิษุในธรรมวนัิยนีก้ลับจากบณิฑบาต 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก์๑ ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๒ วา่ 

‘จติของเรายังไมห่มดความถอืมั่น (และ)ไมห่ลดุพน้จากอาสวะทัง้หลายเพยีงใด 

เราจักไมท่ าลายบัลลังกน์ีเ้พยีงนัน้’ สารบีตุร ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาโคสงิคสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มหาโคปาลสตูร 

วา่ดว้ยคนเลีย้งโค สตูรใหญ ่

เหตแุหง่ความไมเ่จรญิ๓ 

  [๓๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระ 

ผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย นายโคบาลประกอบดว้ยองค ์๑๑ ประการ เป็นผูไ้ม ่

สามารถเลีย้งฝงูโคใหเ้จรญิ ใหเ้พิม่ขึน้ได ้

  องค ์๑๑ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื นายโคบาลในโลกนี ้

   ๑. ไมรู่ร้ปูโค    ๒. ไมฉ่ลาดในลักษณะโค 

   ๓. ไมก่ าจัดไขข่าง   ๔. ไมป่กปิดแผล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓ ขอ้ ๑๐๗ (มหาสตปัิฏฐานสตูร) หนา้ ๑๐๒ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบ องฺ.เอกาทสก. (แปล) ๒๔/๑๗/๔๓๒-๔๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

   ๕. ไมส่มุไฟ    ๖. ไมรู่ท้า่น ้า 

   ๗. ไมรู่ว้า่โคดืม่น ้าแลว้  ๘. ไมรู่ท้าง 

   ๙. ไมฉ่ลาดในทีห่ากนิ  ๑๐. รดีนมไมใ่หเ้หลอื 

          ๑๑. ไมบ่ชูาโคผู ้๑ทัง้หลายทีเ่ป็นพอ่โค เป็นจา่ฝงู ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ 

  นายโคบาลประกอบดว้ยองค ์๑๑ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มส่ามารถจะเลีย้ง 

ฝงูโคใหเ้จรญิ ใหเ้พิม่ขึน้ได ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๑๑ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นผูไ้มส่ามารถถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนีไ้ด ้

  ธรรม ๑๑ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมรู่ร้ปู    ๒. ไมฉ่ลาดในลักษณะ 

   ๓. ไมก่ าจัดไขข่าง   ๔. ไมป่กปิดแผล 

   ๕. ไมส่มุไฟ    ๖. ไมรู่ท้า่น ้า 

   ๗. ไมรู่ธ้รรมทีด่ืม่แลว้  ๘. ไมรู่ท้าง 

   ๙. ไมฉ่ลาดในโคจร   ๑๐. รดีนมไมใ่หเ้หลอื 

          ๑๑. ไมบ่ชูาภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ูเป็นผูบ้วชนาน 

        เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ 

  [๓๔๗] ภกิษุไมรู่ร้ปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรู่ช้ดัรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘มหา- 

ภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔’ ภกิษุเป็นผูไ้มรู่ร้ปู เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมบ่ชูาโคผู ้หมายถงึไมใ่หอ้าหารอยา่งด ีไมป่ระดับดว้ยของหอม ไมค่ลอ้งพวงมาลัย ไมส่วมปลอกเงนิ 

   ปลอกทองทีเ่ขาของโคจ่าฝงู และในเวลากลางคนื ก็ไมต่ดิไฟแลว้ใหน้อนใตเ้พดานผา้ โคจ่าฝงูเมือ่ไมไ่ดร้ับ 

   การเอาใจใสเ่ชน่นัน้ จงึไมรั่กษา ไมป้่องกันอันตรายใหแ้กฝ่งูโค (องฺ.เอกาทสก.อ. ๓/๑๗/๓๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุไมฉ่ลาดในลกัษณะ๑ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘คนพาลมกีรรมเป็น 

ลักษณะ บัณฑติมกีรรมเป็นลักษณะ’ ภกิษุไมฉ่ลาดในลักษณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมก่ าจดัไขข่าง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรั้บกามวติกทีเ่กดิขึน้ ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหส้ ิน้สดุ 

ไมท่ าใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป รับพยาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ... รับวหิงิสาวติก 

ทีเ่กดิขึน้ ... รับบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าให ้

สิน้สดุ ไมท่ าใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ภกิษุไมก่ าจัดไขข่าง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมป่กปิดแผล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้รวบถอื๒ แยกถอื๓ ไมป่ฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมในจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้ไมรั่กษาจักขนุทรยี ์ไมถ่งึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีง 

ทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ 

ธรรมารมณ์ทางใจแลว้รวบถอื แยกถอื ไมป่ฏบิัตเิพือ่ส ารวมในมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไม ่

ส ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้ไมรั่กษา 

มนนิทรยี ์ไมถ่งึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุไมป่กปิดแผล เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมฉ่ลาดในลกัษณะ หมายถงึคนพาลและบัณฑติมกีรรมเป็นเครือ่งหมายเหมอืนกัน แตต่่างกันทีค่นพาลมี 

   อกศุลกรรมเป็นเครือ่งหมาย บัณฑติมกีศุลกรรมเป็นเครือ่งหมาย (ม.ม.ูอ. ๒/๓๔๗/๑๖๙) 

๒ รวบถอื หมายถงึมองภาพดา้นเดยีว คอืมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญงิหรอืชาย เห็นว่ารปูสวย เสยีง 

   ไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่ม เป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนา ดว้ยอ านาจฉันทราคะ (อภ.ิสงฺ.อ. 

   ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 

๓ แยกถอื หมายถงึมองภาพ ๒ ดา้น คอืมองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไปดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ เห็นมอืเทา้ 

   วา่สวยหรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ยแลขวาวา่น่ารักหรอืไมน่่ารัก ถา้ 

   เห็นวา่สวยน่ารักก็เกดิอฏิฐารมณ ์(อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) ถา้เห็นว่าไมส่วย ไมน่่ารัก ก็เกดิอนฏิฐารมณ์ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุไมส่มุไฟ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มแ่สดงธรรมตามทีฟั่งมาแลว้ ตามทีเ่ลา่เรยีนมาแลว้ 

แกค่นอืน่ ๆ โดยพสิดาร ภกิษุไมส่มุไฟ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมรู่ท้า่น า้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นพหสูตู ผูเ้รยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม 

ทรงวนัิย ทรงมาตกิาตามเวลาสมควร ไมส่อบสวนไตถ่ามวา่ “พทุธพจนน์ีเ้ป็น 

อยา่งไร เนือ้ความแหง่พุทธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร” ทา่นผูค้งแกเ่รยีนเหลา่นัน้ไมเ่ปิด 

เผยธรรมทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย ไมท่ าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมท่ าใหง้า่ย และไมบ่รรเทา 

ความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่งแกภ่กิษุนัน้ ภกิษุไมรู่ท้า่น ้า เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมรู่ธ้รรมทีด่ ืม่แลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มไ่ดค้วามปลาบปลืม้องิอรรถ ไมไ่ดค้วามปลาบปลืม้ 

องิธรรม ไมไ่ดป้ราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรมในธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ซึง่ 

ผูอ้ืน่แสดงอยู ่ภกิษุไมรู่ธ้รรมทีด่ืม่แลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมรู่ท้าง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรู่อ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ตามความเป็นจรงิ ภกิษุไม ่

รูท้าง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมฉ่ลาดในโคจร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรู่ช้ดัสตปัิฏฐาน ๔ ประการตามความเป็นจรงิ๑ ภกิษุ 

ไมฉ่ลาดในโคจร เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมรู่ส้ตปิฏัฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ ในทีน่ีห้มายถงึไมรู่ว้่า ‘สตปัิฏฐานอยา่งไหนเป็นโลกยิะ อยา่งไหน 

   เป็นโลกตุตระ’ เมือ่ไมรู่ก็้จะนอ้มญาณของตนเขา้ไปในฐานทีล่ะเอยีด แลว้ปักใจอยูใ่นสตปัิฏฐานทีเ่ป็น 

   โลกยิะเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถใหส้ตปัิฏฐานสว่นทีเ่ป็นโลกตุตระเกดิขึน้ได ้(องฺ.เอกาทสก.อ. ๓/๑๗/๓๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุรดีนมไมใ่หเ้หลอื เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรู่จั้กประมาณเพือ่จะรับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีพ่วกคหบดผีูม้ศีรัทธาปวารณาน าไปถวายเฉพาะ ภกิษุ 

รดีนมไมใ่หเ้หลอื เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุไมบ่ชูาภกิษุท ัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรตัตญัญ ูเป็นผูบ้วชนาน เป็น 

สงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มเ่ขา้ไปตัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม เมตตา- 

มโนกรรมทัง้ตอ่หนา้และลบัหลังในเหลา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ูเป็นผูบ้วชนาน 

เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ภกิษุไมบ่ชูาภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ู

เป็นผูบ้วชนาน เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๑ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้ม ่

สามารถถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนีไ้ด ้

  [๓๔๘] นายโคบาลประกอบดว้ยองค ์๑๑ ประการ เป็นผูส้ามารถจะเลีย้ง 

ฝงูโคใหเ้จรญิ ใหเ้พิม่ขึน้ได ้

  องค ์๑๑ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื นายโคบาลในโลกนี ้

   ๑. รูร้ปูโค    ๒. ฉลาดในลักษณะโค 

   ๓. ก าจัดไขข่าง   ๔. ปกปิดแผล 

   ๕. สมุไฟ    ๖. รูท้า่น ้า 

   ๗. รูว้า่โคดืม่น ้าแลว้   ๘. รูท้าง 

   ๙. ฉลาดในทีห่ากนิ   ๑๐. รดีนมใหเ้หลอื 

          ๑๑. บชูาโคผูทั้ง้หลายทีเ่ป็นพอ่โค เป็นจา่ฝงู ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ 

  นายโคบาลประกอบดว้ยองค ์๑๑ ประการนีแ้ล จงึเป็นผูส้ามารถจะเลีย้ง 

ฝงูโคใหเ้จรญิ ใหเ้พิม่ขึน้ได ้ฉันใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๑๑ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นผูส้ามารถถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนีไ้ด ้

  ธรรม ๑๑ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูร้ปูโค    ๒. ฉลาดในลักษณะ  

   ๓. ก าจัดไขข่าง   ๔. ปกปิดแผล 

   ๕. สมุไฟ    ๖. รูท้า่น ้า 

   ๗. รูว้ธ่รรมทีด่ืม่แลว้   ๘. รูท้าง 

   ๙. ฉลาดในโคจร   ๑๐. รดีนมใหเ้หลอื 

          ๑๑. บชูาภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ูเป็นผูบ้วชนาน เป็น 

       สงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ 

  [๓๔๙] ภกิษุรูร้ปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามความเป็นจรงิวา่ 

‘มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔’ ภกิษุรูร้ปู เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุฉลาดในลกัษณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘คนพาลมกีรรมเป็นลักษณะ 

บัณฑติมกีรรมเป็นลกัษณะ’ ภกิษุฉลาดในลักษณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุก าจดัไขข่าง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรั่บกามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหส้ ิน้สดุ 

ท าใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ไมรั่บพยาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ... ไมรั่บวหิงิสาวติก 

ทีเ่กดิขึน้ ... ไมรั่บบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ท าให ้

สิน้สดุ ท าใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ภกิษุก าจัดไขข่าง เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุปกปิดแผล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมในจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีง 

ทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ส ารวมในมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุปกปิดแผลเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุสมุไฟ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีแ้สดงธรรมทีฟั่งมาแลว้ ตามทีเ่ลา่เรยีนมาแลว้แกค่น 

อืน่ ๆ โดยพสิดาร ภกิษุสมุไฟ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุรูท้า่น า้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปหาภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นพหสูตู ผูเ้รยีนจบคัมภรี ์

ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิาตามเวลาสมควร สอบสวนไตถ่ามวา่ “พทุธพจน ์

นีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร” ทา่นผูค้งแกเ่รยีนเหลา่นัน้ 

ยอ่มเปิดเผยธรรมทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหง้า่ย และ 

บรรเทาความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่งแกภ่กิษุนัน้ ภกิษุรูท้า่น ้า เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุรูธ้รรมทีด่ ืม่แลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดค้วามปลาบปลืม้องิอรรถ ไดค้วามปลาบปลืม้ 

องิธรรม ไดป้ราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรมในธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ซึง่ผู ้

อืน่แสดงอยู ่ภกิษุรูธ้รรมทีด่ืม่แลว้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๓. มหาโคปาลสตูร 

  ภกิษุรูท้าง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้อ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ตามความเป็นจรงิ ภกิษุรูท้าง 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุฉลาดในโคจร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ตามความเป็นจรงิ 

ภกิษุฉลาดในโคจร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุรดีนมใหเ้หลอื เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้จั้กประมาณเพือ่จะรับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีพ่วกคหบดผีูม้ศีรัทธาปวารณาน าไปถวายเฉพาะ ภกิษุ 

รดีนมใหเ้หลอื เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูบ้ชูาภกิษุท ัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรตัตญัญ ูเป็นผูบ้วชนาน 

เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปตัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม เมตตา- 

มโนกรรมทัง้ตอ่หนา้และลบัหลังในเหลา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ูเป็นผูบ้วชนาน 

เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ภกิษุบชูาภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ู

เป็นผูบ้วชนาน เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก ดว้ยการบชูาอยา่งยิง่ เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๑๑ ประการนีแ้ล เป็นผูส้ามารถ 

ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาโคปาลสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๔. จฬูโคปาลสตูร 

 

๔. จฬูโคปาลสตูร 

วา่ดว้ยคนเลีย้งโค สตูรเล็ก 

นายโคบาลผูไ้มฉ่ลาด 

  [๓๕๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีร่มิฝ่ังแมน่ ้าคงคา เมอืงอกุกเจลา 

แควน้วชัช ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ นายโคบาลชาวแควน้มคธ เป็นคนโงม่า 

แตก่ าเนดิ ในสารทสมัยซึง่เป็นเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน มไิดพ้จิารณาฝ่ังนีแ้ละฝ่ังโนน้ 

แหง่แมน่ ้าคงคา ตอ้นฝงูโคใหข้า้มไปสูฝ่ั่งเหนอืของชาวแควน้วเิทหะ ณ สถานที ่

ทีม่ใิชท่า่ ครัง้นัน้ ฝงูโควา่ยเขา้ไปในวงัน ้าวนกลางแมน่ ้าคงคา ถงึความพนิาศใน 

แมน่ ้านัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะนายโคบาลชาวแควน้มคธนัน้ เป็นคนโงม่าแต่ 

ก าเนดิ ในสารทสมัยซึง่เป็นเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน มไิดพ้จิารณาฝ่ังนีแ้ละฝ่ังโนน้แหง่ 

แมน่ ้าคงคา ตอ้นฝงูโคใหข้า้มไปสูฝ่ั่งเหนอืของชาวแควน้วเิทหะ ณ สถานทีท่ีม่ใิชท่า่ 

แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมฉ่ลาด 

ในโลกนี ้ไมฉ่ลาดในโลกหนา้ ไมฉ่ลาดในธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร๑ ไมฉ่ลาด 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมอนัเป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร หมายถงึธรรมอันเป็นไปในภมู ิ๓ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๐/๑๗๔) อกีนัยหนึง่ หมายถงึ 

   มาร ๕ จ าพวก คอื (๑) กเิลสมาร (๒) ขันธมาร (๓) อภสิังขารมาร (๔) เทวปตุตมาร (๕) มัจจุมาร (ม.ม.ูฏกีา 

   ๒/๓๕๐/๒๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๔. จฬูโคปาลสตูร 

ในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร๑ ไมฉ่ลาดในธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจ ุไมฉ่ลาด 

ในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจ ุชนเหลา่ใดเขา้ใจถอ้ยค าของสมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้วา่เป็นถอ้ยค าทีต่นควรฟัง ควรเชือ่ ความเขา้ใจของชนเหลา่นัน้จักเป็นไป 

เพือ่ส ิง่ทีม่ใิชป่ระโยชน ์เพือ่ความทกุขต์ลอดกาลนาน 

นายโคบาลผูฉ้ลาด 

  [๓๕๑] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ นายโคบาลชาวแควน้มคธ เป็น 

คนฉลาดมาแตก่ าเนดิ ในสารทสมัยซึง่เป็นเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน พจิารณาฝ่ังนี ้

และฝ่ังโนน้แหง่แมน่ ้าคงคา ตอ้นฝงูโคใหข้า้มไปสูฝ่ั่งเหนอืของชาวแควน้วเิทหะ ณ 

สถานทีท่ีเ่ป็นทา่ นายโคบาลนัน้ตอ้นเหลา่โคทีเ่ป็นจา่ฝงูซึง่เป็นผูน้ าฝงูใหข้า้มไปกอ่น 

โคเหลา่นัน้วา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีจากนัน้จงึตอ้นเหลา่ 

โคทีม่กี าลังและโคทีฝึ่กไวใ้หข้า้มไป โคเหลา่นัน้วา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึ 

ฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีจากนัน้จงึตอ้นเหลา่โคหนุ่มสาวใหข้า้มไป โคเหลา่นัน้วา่ยตัด 

กระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีจากนัน้จงึตอ้นเหลา่ลกูโคทีม่กี าลังนอ้ย 

ใหข้า้มไป โคเหลา่นัน้ก็วา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ลกูโคเล็กทีเ่กดิในวนันัน้ลอยไปตามเสยีงโค 

ทีเ่ป็นแม ่แมล้กูโคนัน้ก็วา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะนายโคบาลชาวแควน้มคธนัน้เป็นคนฉลาดมาแตก่ าเนดิ ในสารท- 

สมัยซึง่เป็นเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน พจิารณาฝ่ังนีแ้ละฝ่ังโนน้แหง่แมน่ ้าคงคา ตอ้นฝงูโค 

ใหข้า้มไปสูฝ่ั่งเหนอืของชาวแควน้วเิทหะ ณ สถานทีท่ีใ่ชท่า่ ฉันใด สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฉลาดในโลกนี ้ฉลาดในโลกหนา้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมอนัไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร หมายถงึโลกตุตรธรรม ๙ [คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑] (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๓๕๐/๑๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๔. จฬูโคปาลสตูร 

ฉลาดในเตภมูกิธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร ฉลาดในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร 

ฉลาดในเตภมูกิธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจ ุฉลาดในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจุ 

ชนเหลา่ใดเขา้ใจถอ้ยค าของสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้วา่เป็นถอ้ยค าทีต่นควรฟัง 

ควรเชือ่ ความเขา้ใจของชนเหลา่นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุตลอดกาลนาน 

ฝงูโคขา้มถงึฝั่งโดยสวสัด ี

  [๓๕๒] ภกิษุทัง้หลาย เหลา่โคผูท้ีเ่ป็นจา่ฝงู เป็นผูน้ าฝงูวา่ยตัดกระแสแมน่ ้า 

คงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีแมฉั้นใด ภกิษุทัง้หลายทีเ่ป็นอรหันตขณีาสพก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๓ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ก็ 

ชือ่วา่ วา่ยตัดกระแสมารขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

  เหลา่โคทีม่กี าลังและโคทีฝึ่กไวว้า่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

แมฉั้นใด ภกิษุทัง้หลายทีเ่ป็นโอปปาตกิะ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไปจงึปรนิพิพานในพรหมโลกนัน้ ไมต่อ้งกลับมาจากโลก 

นัน้อกี ก็ชือ่วา่ วา่ยตัดกระแสมารขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

  เหลา่โคหนุ่มและโคสาววา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

แมฉั้นใด ภกิษุทัง้หลายทีเ่ป็นสกทาคาม ีก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป (และ) เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จงึกลับมาสูโ่ลกนีอ้กี 

ครัง้เดยีว ก็จะท าใหด้ทีีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ก็ชือ่วา่ วา่ยตัดกระแสมารขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดย 

สวสัด ี

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘ (มลูปรยิายสตูร) หนา้ ๑๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๕๔ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๓ ในเลม่นี ้

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๘ (มลูปรยิายสตูร) หนา้ ๑๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๔. จฬูโคปาลสตูร 

เหลา่ลกูโคทีม่กี าลังนอ้ยวา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคาขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

แมฉั้นใด ภกิษุทัง้หลายทีเ่ป็นโสดาบัน๑ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะสงัโยชน์๒ ๓ 

ประการสิน้ไป จงึไมม่ทีางตกต า่๓มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๔ ในวนัขา้งหนา้ 

ก็ชือ่วา่ วา่ยตัดกระแสมารขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ี

  ลกูโคเล็กทีเ่กดิในวนันัน้ลอยไปตามเสยีงโคทีเ่ป็นแม ่วา่ยตัดกระแสแมน่ ้าคงคา 

ขา้มไปถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด ีแมฉั้นใด ภกิษุทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีเ่ป็น 

ธัมมานุสารี๕ และทีเ่ป็นสทัธานุสารี๖ ก็ชือ่วา่ จักวา่ยตัดกระแสมารขา้มไปถงึฝ่ังได ้

โดยสวสัด ี

  ภกิษุทัง้หลาย เราแลเป็นผูฉ้ลาดในโลกนี ้ฉลาดในโลกหนา้ ฉลาดใน 

เตภมูกิธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร ฉลาดในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร ฉลาดใน 

เตภมูกิธรรมอันเป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจ ุฉลาดในธรรมอันไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มัจจ ุชนเหลา่ใด 

จักเขา้ใจถอ้ยค าของเรานัน้วา่เป็นถอ้ยค าทีต่นควรฟัง ควรเชือ่ ความเขา้ใจของชน 

เหลา่นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุตลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคผูพ้ระสคุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึตรัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๔ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓,๑-๒ ขอ้ ๖๗ (วัตถปูมสตูร) หนา้ ๕๘-๕๙ ในเลม่นี ้

๕ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ บรรลุผล 

   แลว้กลายเป็นทฏิฐปัิตตะ(ผูบ้รรลธุรรมดว้ยความเห็นถกูตอ้ง) (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. 

   ๓/๑๔/๑๖๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๒/๑๗๕) 

๖ สทัธานสุาร ีคอื ผูแ้ลน่ไปตามศรัทธาทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิลมสีัทธาแกก่ลา้ บรรลผุลแลว้ 

   กลายเป็นสัทธาวมิตุ(ผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา) เรยีกวา่ มัคคสมังคบีคุคลชัน้ตน้ (ปฐมมัคคสมังค)ี หรอื 

   ผูพ้ร่ังพรอ้มดว้ยโสดาปัตตมิรรค (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒, ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๒/๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

    “โลกนีแ้ละโลกหนา้ตถาคตผูรู้ไ้ดป้ระกาศไวด้แีลว้ 

   ตถาคตผูต้รัสรูเ้อง ทราบชดัโลกทัง้ปวงทัง้ทีม่ารไปถงึได ้

   และทีม่ัจจรุาชไปถงึไมไ่ด ้ดว้ยความรูย้ ิง่ 

   จงึไดเ้ปิดประตแูหง่อมตะ๑ 

   เพือ่ใหถ้งึนพิพานอันเป็นแดนเกษม 

    กระแสแหง่มารผูม้ใีจบาปตถาคตตัดไดแ้ลว้ 

   ก าจัดไดแ้ลว้ ก าราบไดแ้ลว้ 

   ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นผูม้ากดว้ยความปราโมทย ์

   ปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษม๒เถดิ” 

จฬูโคปาลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

วา่ดว้ยสจัจกะ นคิรนถบตุร สตูรเล็ก 

อนสุาสนขีองพระพทุธเจา้ 

  [๓๕๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวัน เขตกรงุเวสาล ี

ในสมัยนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรอาศัยอยูใ่นกรงุเวสาล ีเป็นนักโตว้าทะ พดูยกตน 

วา่เป็นบัณฑติ ชนจ านวนมากยกยอ่งวา่เป็นผูม้ลีัทธดิ ีเขากลา่วปราศรัยในทีช่มุชน 

ในกรงุเวสาลอียา่งนีว้า่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประตแูหง่อมตะ หมายถงึอรยิมรรค (ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๒/๑๗๕) 

๒ ธรรมอนัเป็นแดนเกษม หมายถงึอรหัตตผล (ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๒/๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  “สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้หมู ่เจา้คณะ เป็นคณาจารย ์ผูป้ฏญิญาตน 

วา่เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เมือ่โตต้อบวาทะกับเรา แลว้จะไมพ่งึประหมา่ 

ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่วัน่ไหว ไมม่เีหงือ่ไหลจากรักแร ้เราไมเ่ห็นเลยแมแ้ตค่นเดยีว 

หากเราโตต้อบวาทะกับตน้เสาทีไ่มม่จีติใจ แมต้น้เสานัน้โตต้อบวาทะกับเรา ก็ตอ้ง 

ประหมา่ สะทกสะทา้น หวัน่ไหว ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึมนุษยเ์ลย” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระอัสสชคิรองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีสัจจกะ นคิรนถบตุรเดนิเทีย่วเลน่อยูใ่นกรงุเวสาลไีดเ้ห็น 

ทา่นพระอัสสชเิดนิอยูแ่ตไ่กล จงึเขา้ไปหา ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดถ้ามวา่ “ทา่นพระอัสสช ิพระ 

สมณโคดมแนะน าพวกสาวกอยา่งไร และค าสัง่สอนของพระสมณโคดมทีเ่ป็นไปใน 

พวกสาวกโดยสว่นมากเป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอัสสชติอบวา่ “อัคคเิวสสนะ พระผูม้พีระภาคทรงแนะน าสาวก 

ทัง้หลายอยา่งนี ้และค าสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคทีเ่ป็นไปในสาวกทัง้หลายโดย 

สว่นมากเป็นอยา่งนี้วา่ ‘รูปไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้หลาย 

ไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูไมใ่ชอ่ัตตา เวทนาไมใ่ชอ่ัตตา สญัญาไมใ่ชอ่ัตตา 

สงัขารทัง้หลายไมใ่ชอ่ัตตา วญิญาณไมใ่ชอ่ัตตา สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ชอ่ัตตา 

ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ชอ่ัตตา’ พระผูม้พีระภาคทรงแนะน าสาวกทัง้หลายอยา่งนี้ 

และค าสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคทีเ่ป็นไปในสาวกทัง้หลาย โดยสว่นมากเป็นอยา่งนี”้ 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรกลา่ววา่ “ทา่นพระอัสสช ิขา้พเจา้ไดฟั้งวา่พระสมณโคดม 

มวีาทะอยา่งนี ้ชือ่วา่ฟังเรือ่งทีผ่ดิ ท าอยา่งไร ขา้พเจา้จงึจะพบพระสมณโคดมนัน้ 

และสนทนากันสกัครัง้ ท าอยา่งไร ขา้พเจา้จงึจะปลดเปลือ้งพระสมณโคดมจาก 

ทฏิฐชิัว่นัน้ได”้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

 

สจัจกะ นคิรนถบตุรชวนเจา้ลจิฉวไีปฟงัการโตว้าทะ 

  [๓๕๔] สมัยนัน้ เจา้ลจิฉวปีระมาณ ๕๐๐ พระองค ์ทรงประชมุกันอยูใ่น 

หอประชมุดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ครัง้นัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรเขา้ไปหาเจา้ลจิฉว ี

เหลา่นัน้ แลว้ไดก้ลา่วกับเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

  “ขอเจา้ลจิฉวทัีง้หลายจงไปดว้ยกัน ขอเจา้ลจิฉวทัีง้หลายจงไปดว้ยกัน วนันี้ 

ขา้พเจา้จักสนทนากับพระสมณโคดม ถา้พระสมณโคดมจักยนืยันตามค าที ่

พระอัสสชซิ ึง่เป็นพระสาวกรปูหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงยนืยันแลว้แกข่า้พเจา้ ขา้พเจา้จักฉุด 

กระชากลากพระสมณโคดมไปมาดว้ยค าตอ่ค า ใหเ้ป็นเหมอืนบรุษุผูม้กี าลังจับแกะ 

มขีนยาวทีข่นแลว้ฉุดกระชากลากไปมาฉะนัน้ หรอืใหเ้ป็นเหมอืนคนงานในโรงสรุา 

ซึง่ก าลังวางเสือ่ล าแพนส าหรับรองแป้งสรุาผนืใหญใ่นหว้งน ้าลกึแลว้จับทีม่มุลาก 

ฟาดไปฟาดมาฉะนัน้ ขา้พเจา้จักสลดัฟัดฟาดพระสมณโคดมดว้ยค าตอ่ค า ใหเ้ป็น 

เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังซึง่เป็นนักเลงจับถว้ยทีห่แูลว้สลัดฟัดฟาดไปมาฉะนัน้ ขา้พเจา้ 

จักเลน่งานพระสมณโคดมเหมอืนนักกฬีาเลน่กฬีาซกัป่าน ใหเ้ป็นเหมอืนชา้งทีม่วียั 

ลว่ง ๖๐ ปี ลงสูส่ระโบกขรณีทีม่นี ้าลกึแลว้เลน่กฬีาซกัป่านฉะนัน้ ขอเจา้ลจิฉว ี

ทัง้หลายจงไปดว้ยกัน ขอเจา้ลจิฉวทัีง้หลายจงไปดว้ยกัน วนันี ้ขา้พเจา้จักสนทนา 

กับพระสมณโคดม” 

  บรรดาเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ “พระสมณโคดมจักกลา่ว 

แยง้ถอ้ยค าของทา่นสจัจกะไดอ้ยา่งไร ทีแ่ท ้ทา่นสจัจกะกลับจะกลา่วแยง้ถอ้ยค าของ 

พระสมณโคดม” 

  บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นสจัจกะเป็นอะไร จงึกลา่วแยง้พระด ารัสของ 

พระผูม้พีระภาคได ้ทีแ่ท ้พระผูม้พีระภาคกลบัจะทรงกลา่วแยง้ถอ้ยค าของทา่นสจัจกะ” 

  ครัง้นัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรมเีจา้ลจิฉวปีระมาณ ๕๐๐ พระองคห์อ้มลอ้ม 

ไดเ้ขา้ไปยังกฏูาคารศาลาป่ามหาวัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  [๓๕๕] สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากก าลังจงกรมอยู ่ณ ทีก่ลางแจง้ ครัง้นัน้ 

สจัจกะ นคิรนถบตุรเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีจ่งกรมแลว้ถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

บัดนี ้พระสมณโคดมอยู ่ณ ทีไ่หน พวกขา้พเจา้ปรารถนาจะพบพระสมณโคดม 

พระองคนั์น้” 

  ภกิษุเหลา่นัน้จงึตอบวา่ “อัคคเิวสสนะ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสด็จเขา้ไป 

สูป่่ามหาวนัประทับพักกลางวนัทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่” 

  ล าดับนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรพรอ้มดว้ยเจา้ลจิฉวจี านวนมากเขา้ไปสูป่่ามหาวนั 

ถงึทีท่ีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่แลว้ทลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร แมเ้จา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ บางพวกถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกทลูปราศรัยแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอื 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และโคตรของตน ในส านักของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็น่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

ปญัหาของสจัจกะ นคิรนถบตุร 

  [๓๕๖] สจัจกะ นคิรนถบตุรครัน้น่ังแลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้พเจา้ขอถามทา่นพระโคดมสกัหน่อยหนึง่ ถา้ทา่นพระโคดมจะเปิดโอกาสทีจ่ะ 

ตอบปัญหาแกข่า้พเจา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อัคคเิวสสนะ ทา่นประสงคจ์ะถามปัญหาใด 

ก็ถามเถดิ” 

  “ทา่นพระโคดมแนะน าพวกสาวกอยา่งไร ค าสัง่สอนของทา่นพระโคดมทีเ่ป็น 

ไปในพระสาวกทัง้หลาย โดยสว่นมากเป็นอยา่งไร” 

  “เราแนะน าสาวกทัง้หลายอยา่งนี ้และค าสัง่สอนของเราทีเ่ป็นไปในสาวก 

ทัง้หลายโดยสว่นมากเป็นอยา่งนีว้า่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง 

สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูไมใ่ชอ่ัตตา เวทนาไมใ่ชอ่ัตตา 

สญัญาไมใ่ชอ่ัตตา สงัขารทัง้หลายไมใ่ชอ่ัตตา วญิญาณไมใ่ชอ่ัตตา สงัขารทัง้หลาย 

ทัง้ปวงไมใ่ชอ่ัตตา ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ชอ่ัตตา’ เราแนะน าสาวกทัง้หลายอยา่งนี ้

และค าสัง่สอนของเราทีเ่ป็นไปในสาวกทัง้หลายโดยสว่นมากเป็นอยา่งนี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  “ทา่นพระโคดม ขอใหข้า้พเจา้แสดงอปุมาถวาย” 

  “ขอเชญิทา่นแสดงอปุมาเถดิ” 

  “ทา่นพระโคดม พชืพันธุไ์มเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ทีถ่งึความเจรญิงอกงามไพบลูย ์

พชืพันธุไ์มเ้หลา่นัน้ทัง้หมดตอ้งอาศัยแผน่ดนิ อยูใ่นแผน่ดนิ จงึถงึความเจรญิ 

งอกงามไพบลูยไ์ด ้หรอืการงานอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีบ่คุคลตอ้งท าดว้ยก าลัง การ 

งานเหลา่นัน้ทัง้หมดบคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ ตอ้งอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด 

บรุษุบคุคลนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน มรีปูเป็นอัตตา มเีวทนาเป็นอัตตา มสีญัญาเป็น 

อัตตา มสีงัขารเป็นอัตตา มวีญิญาณเป็นอัตตา ตอ้งด ารงอยูใ่นรปู เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ จงึจะประสบบญุหรอืบาปได”้ 

  “อัคคเิวสสนะ ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตา 

ของเรา สญัญาเป็นอัตตาของเรา สงัขารทัง้หลายเป็นอัตตาของเรา วญิญาณเป็น 

อัตตาของเรามใิชห่รอื” 

  “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้กลา่วอยา่งนัน้จรงิ และหมูช่นเป็นอันมากก็กลา่ว 

อยา่งนัน้วา่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สญัญาเป็นอัตตา 

ของเรา สงัขารทัง้หลายเป็นอัตตาของเรา วญิญาณเป็นอัตตาของเรามใิชห่รอื” 

  “อัคคเิวสสนะ หมูช่นเป็นอันมากจักชว่ยอะไรทา่นได ้เชญิทา่นยนืยันค าของ 

ทา่นเถดิ” 

  “ทา่นพระโคดม เป็นความจรงิ ขา้พเจา้กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา 

เวทนาเป็นอัตตาของเรา สญัญาเป็นอัตตาของเรา สงัขารทัง้หลายเป็นอัตตาของเรา 

วญิญาณเป็นอัตตาของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

 

ทรงยอ้นถามสจัจกะ นคิรนถบตุรดว้ยอปุมา 

  [๓๕๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัคคเิวสสนะ ถา้อยา่งนัน้ เราจักสอบ 

ถามทา่นในขอ้นีแ้ล ทา่นเห็นควรอยา่งไร ทา่นควรตอบอยา่งนัน้ ทา่นเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร พระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก๑แลว้ เชน่พระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศล หรอืพระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุรแหง่แควน้มคธ มอี านาจทีจ่ะฆา่คนทีค่วรฆา่ 

รบิสมบัตคินทีค่วรรบิ เนรเทศคนทีค่วรเนรเทศ ในพระราชอาณาเขตของพระองค ์

มใิชห่รอื” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรกราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม พระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ด ้

รับมรูธาภเิษกแลว้ เชน่พระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืพระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุรแหง่ 

แควน้มคธ มอี านาจทีจ่ะฆา่คนทีค่วรฆา่ รบิสมบัตคินทีค่วรรบิ เนรเทศคนทีค่วร 

เนรเทศ ในพระราชอาณาเขตของพระองค ์แมแ้ตค่ณะผูป้กครองเหลา่นี ้คอื เจา้วชัช ี

เจา้มัลละก็มอี านาจทีจ่ะฆา่คนทีค่วรฆา่ รบิสมบัตคินทีค่วรรบิ เนรเทศคนทีค่วรเนรเทศ 

ในพระราชอาณาเขตของพระองค ์ท าไมพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

เชน่พระเจา้ปเสนทโิกศลหรอืพระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุรแหง่แควน้มคธจะไมม่ ี

อ านาจเลา่ พระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้นัน้ ตอ้งมอี านาจแน่ และ 

ควรจะมอี านาจ” 

  “อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ทีท่า่นกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘รปูเป็นอัตตาของเรา’ นัน้ ทา่นมอี านาจในรปูนัน้วา่ ‘รปูของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ 

อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลยหรอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรก็นิง่เสยี 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสจัจกะ นคิรนถบตุรเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “อัคคเิวสสนะ 

ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ทีท่า่นกลา่ววา่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา’ นัน้ 

ทา่นมอี านาจในรปูนัน้วา่ ‘รปูของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลย’ หรอื” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มรูธาภเิษก ในทีน่ีห้มายถงึพธิหีล่ังน ้ารดพระเศยีรในการพระราชพธิรีาชาภเิษก (พจนานุกรม 

   ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หนา้ ๖๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรก็นิง่เป็นครัง้ที ่๒ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสกับสจัจกะ นคิรนถบตุรวา่ “อัคคเิวสสนะ บัดนี ้

ทา่นจงตอบ ไมใ่ชเ่วลาทีท่า่นจะนิง่ ผูใ้ดถกูตถาคตถามปัญหาทีช่อบแกเ่หตถุงึ ๓ 

ครัง้แลว้ไมต่อบ ศรีษะของผูนั้น้จะแตกเป็น ๗ เสีย่งในทีนั่น้น่ันเอง” 

  ขณะนัน้ ยักษ์วชริปาณี๑ถอืกระบองเพชรมไีฟลกุโชตชิว่งยนือยูใ่นอากาศ 

เบือ้งบนสจัจกะ นคิรนถบตุรคดิวา่ 

  “หากสจัจกะ นคิรนถบตุรนีถ้กูพระผูม้พีระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรม 

ถงึ ๓ ครัง้แตไ่มย่อมตอบ เราจะทบุศรีษะของเขาใหแ้ตกเป็น ๗ เสีย่ง ณ ทีน่ีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคกับสจัจกะ นคิรนถบตุรเทา่นัน้ทีม่องเห็นยักษ์วชริปาณีนัน้ 

ในทันใดนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรตกใจกลัวจนขนพองสยองเกลา้ แสวงหาพระผูม้ ี

พระภาคเป็นทีต่า้นทาน เป็นทีป้่องกัน เป็นทีพ่ ึง่ ไดก้ราบทลูวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ 

ขอจงทรงถามเถดิ ขา้พเจา้จะตอบ ณ บัดนี้” 

หลกัไตรลกัษณ์ 

  [๓๕๘] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร ขอ้ทีท่า่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา’ ทา่นมอี านาจในรูปนัน้วา่ 

‘รปูของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลยหรอื” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรทลูตอบวา่ “ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นจงมนสกิาร๒เถดิ ครัน้มนสกิารแลว้จงึตอบ เพราะค าหลังกับค ากอ่น 

หรอืค ากอ่นกับค าหลังของทา่นไมต่รงกัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ที ่

ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาเป็นอัตตาของเรา’ ทา่นมอี านาจในเวทนานัน้วา่ 

‘เวทนาของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลยหรอื” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยกัษว์ชริปาณี ในทีน่ีห้มายถงึทา้วสักกเทวราช (ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๗/๑๘๕) 

๒ มนสกิาร ในทีน่ีห้มายถงึการพจิารณาไตรต่รองแลว้ทรงจ าไวใ้นใจ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๕๘/๑๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  “ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นจงมนสกิารเถดิ ครัน้มนสกิารแลว้จงึตอบ เพราะค าหลังกับค ากอ่น 

หรอืค ากอ่นกับค าหลังของทา่นไมต่รงกัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ที ่

ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สญัญาเป็นอัตตาของเรา’ ทา่นมอี านาจในสญัญานัน้วา่ 

‘สญัญาของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลยหรอื” 

  “ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นจงมนสกิารเถดิ ครัน้มนสกิารแลว้จงึตอบ เพราะค าหลังกับค ากอ่น 

หรอืค ากอ่นกับค าหลังของทา่นไมต่รงกัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ที ่

ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอัตตาของเรา’ ทา่นมอี านาจในสงัขาร 

ทัง้หลายเหลา่นัน้วา่ ‘สงัขารทัง้หลายของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่ง 

นีเ้ลยหรอื” 

  “ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นจงมนสกิารเถดิ ครัน้มนสกิารแลว้จงึตอบ เพราะค าหลังกับค ากอ่น 

หรอืค ากอ่นกับค าหลังของทา่นไมต่รงกัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้ที ่

ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘วญิญาณเป็นอัตตาของเรา’ ทา่นมอี านาจในวญิญาณนัน้วา่ 

‘วญิญาณของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนีเ้ลยหรอื” 

  “ขอ้นีม้ไิดเ้ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นจงมนสกิารเถดิ ครัน้มนสกิารแลว้จงึตอบ เพราะค าหลังกับค ากอ่น 

หรอืค ากอ่นกับค าหลังของทา่นไมต่รงกัน ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รูป 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์หรอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขารทัง้หลาย 

ฯลฯ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร วญิญาณ เทีย่ง หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์หรอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ผูใ้ดตดิทกุข ์เขา้ถงึทกุขแ์ลว้ กล ้ากลนื 

ทกุขแ์ลว้ ยังพจิารณาเห็นทกุขว์า่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

ผูนั้น้ก าหนดรูท้กุขไ์ดเ้อง หรอืจะท าทกุขใ์หส้ ิน้ไปแลว้จงึอยู ่มบีา้งหรอื” 

  “จะพงึมไีดอ้ยา่งไร ขอ้นีม้ไีมไ่ดเ้ลย พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นอยา่งนี ้ทา่นตดิทกุข ์

เขา้ถงึทกุขแ์ลว้ กล ้ากลนืทกุขแ์ลว้ ยังพจิารณาเห็นทกุขว์า่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

น่ันเป็นอัตตาของเรามใิชห่รอื” 

  “จะไมม่อียา่งไรได ้ขอ้นีต้อ้งเป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

สจัจกะ นคิรนถบตุรยอมจ านน 

  [๓๕๙] “อัคคเิวสสนะ บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้เทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไม ้

ถอืเอาผึง่ทีค่มเขา้ไปสูป่่า เขาเห็นตน้กลว้ยใหญต่น้หนึง่ในป่า มตีน้ตรง ก าลังรุน่ 

ยังไมอ่อกปล ีเขาจงึตัดตน้กลว้ยนัน้ทีโ่คนตน้ แลว้ตัดยอด ลดิใบออก เขาไมพ่บ 

แมแ้ตก่ระพี ้แลว้จะพบแกน่ไดจ้ากทีไ่หน แมฉั้นใด ทา่นก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถกูเรา 

ซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนในถอ้ยค าของตนเอง ก็เปลา่ วา่ง แพไ้ปเอง ทา่นไดก้ลา่ว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

ปราศรัยนีใ้นทีช่มุชนในกรงุเวสาลวีา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้หมู ่เจา้คณะ 

เป็นคณาจารย ์ทีป่ฏญิญาตนวา่เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ โตต้อบวาทะกับ 

เราแลว้จะไมพ่งึประหมา่ ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่วัน่ไหว ไมม่เีหงือ่ไหลจากรักแร ้

เราไมเ่ห็นเลยแมแ้ตค่นเดยีว หากเราโตต้อบวาทะกบัตน้เสาทีไ่มม่จีติใจ แมเ้สานัน้ 

โตต้อบวาทะกับเรา ก็ตอ้งประหมา่ สะทกสะทา้น หวัน่ไหว ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึ 

มนุษยเ์ลย’ 

  อัคคเิวสสนะ หยาดเหงือ่ของทา่นบางหยาด หยดจากหนา้ผากลงไปยัง 

ผา้หม่แลว้ตกลงทีพ่ืน้ สว่นหยาดเหงือ่ในกายของเราในบัดนีไ้มม่เีลย” 

  ดังนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึทรงเปิดพระวรกายอันมพีระฉววีรรณดจุทองค าในที ่

ชมุชนนัน้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรถงึกับน่ังนิง่ เกอ้เขนิ 

คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

  [๓๖๐] ครัง้นัน้ เจา้ลจิฉวนีามวา่ทมุมขุะเห็นวา่ สจัจกะ นคิรนถบตุรน่ังนิง่ 

เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ จงึกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ทา่นพระโคดม ขอใหข้า้พเจา้แสดงอปุมาถวาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ทมุมขุะ ขอเชญิทา่นแสดงอปุมาเถดิ” 

  เจา้ลจิฉวนัีน้กราบทลูวา่ “ในทีใ่กลบ้า้นหรอืนคิม มสีระโบกขรณีอยูส่ระหนึง่ 

ในสระนัน้มปีอูยูต่ัวหนึง่ พวกเด็กชายหญงิเป็นจ านวนมากออกจากบา้นหรอืนคิมนัน้ 

ไปถงึสระโบกขรณีนัน้แลว้ก็ลงไปจับปขู ึน้จากน ้า วางไวบ้นบก ปนัูน้สา่ยกา้มไปทางใด 

เด็กเหลา่นัน้ก็คอยตอ่ย ต ีทบุกา้มปนัูน้ดว้ยไมบ้า้ง ดว้ยกระเบือ้งบา้ง เมือ่ปนัูน้ 

กา้มหักหมดแลว้ ก็ไมอ่าจลงสูส่ระโบกขรณีนัน้เหมอืนกอ่นได ้แมฉั้นใด ทฏิฐทิีเ่ป็น 

เสีย้นหนาม ทีเ่ขา้ใจผดิ และทีก่วดัแกวง่บางอยา่งของสจัจกะ นคิรนถบตุร ถกูพระองค ์

หัก โคน่ ลบ ลา้งเสยีแลว้ บัดนี ้สจัจกะ นคิรนถบตุรก็จะไมม่าใกลพ้ระองคเ์พือ่ 

โตว้าทะอกี ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  เมือ่เจา้ลจิฉวนีามวา่ทมุมขุะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรจงึพดูวา่ 

“เจา้ทมุมขุะ ทา่นหยดุเถดิ หยดุเถดิ ทา่นพดูมากนัก ขา้พเจา้ไมไ่ดพ้ดูกับทา่น 

ขา้พเจา้พดูกับทา่นพระโคดมตา่งหาก” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

 

พระสาวกผูป้ฏบิตัติามค าสอน 

  [๓๖๑] (สจัจกะ นคิรนถบตุร) ครัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ก็กราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ ค าพดูนีเ้ป็นของขา้พเจา้และของพวกสมณพราหมณ์เหลา่อืน่ 

หยดุไวก้อ่น ถอ้ยค านัน้อาจเป็นแตค่ าเพอ้เจอ้ พดูเพอ้กันไป 

  ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร สาวกของทา่นพระโคดมจงึชือ่วา่เป็นผูท้ าตามค าสอน 

ท าถกูตามโอวาท หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้ง 

เชือ่ใครอกีในค าสอนของศาสดา(ของตน)” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ สาวกของเราในธรรมวนัิยนี ้เห็นเบญจขันธ ์

นัน้ทัง้หมด คอื รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ตามความ 

เป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สงัขารอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ตามความ 

เป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ ดว้ยเหตเุพยีงเท่านีแ้ล สาวกของเราจงึชือ่วา่เป็นผูท้ าตามค าสัง่สอน ท าถกู 

ตามโอวาท หมดความสงสยั ไมม่คี าถามใด ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใคร 

อกีในค าสอนของศาสดา(ของตน)” 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร ภกิษุชือ่วา่เป็นพระอรหันตขณีาสพ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชน์ 

ตนโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

  “อัคคเิวสสนะ ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เห็นเบญจขนัธนั์น้ทัง้หมด คอื รปูอยา่ง 

ใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอื 

ละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอัน 

ชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เห็นเวทนา 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ... เห็นสญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... เห็นสงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

... เห็นวญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ตามความ 

เป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ จงึหลดุพน้แลว้เพราะไมถ่อืมั่น ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุชือ่วา่เป็น 

อรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ 

ภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้อยา่งนีแ้ล ประกอบดว้ยคณุอันยอดเยีย่ม ๓ ประการ คอื 

  ๑. ความเห็นอันยอดเยีย่ม 

  ๒. ขอ้ปฏบิัตอิันยอดเยีย่ม 

  ๓. ความหลดุพน้อันยอดเยีย่ม 

  เมือ่มจีติหลดุพน้แลว้อยา่งนีย้อ่มสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาตถาคตวา่ 

‘พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ตรัสรูแ้ลว้๑ ทรงแสดงธรรมเพือ่ใหต้รัสรู ้พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ทรงฝึกพระองคแ์ลว้๒ ทรงแสดงธรรมเพือ่ฝึกตน พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ทรงสงบแลว้๓ ทรงแสดงธรรมเพือ่ความสงบ พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ทรงขา้มพน้แลว้๔ ทรงแสดงธรรมเพือ่ใหข้า้มพน้ พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ปรนิพิพานแลว้ ทรงแสดงธรรมเพือ่ปรนิพิพาน” 

สจัจกะ นคิรนถบตุรถวายภตัตาหาร 

  [๓๖๒] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรไดก้ราบ 

ทลูวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เป็นคนคอยก าจัดคณุผูอ้ ืน่ เป็นคนคะนอง 

วาจา ไดเ้ขา้ใจพระด ารัสของทา่นพระโคดมวา่ ‘ตนสามารถรกุรานไดด้ว้ยถอ้ยค า 

ของตน’ บรุษุมาปะทะชา้งซบัมันเขา้ก็ด ีพบกองไฟทีก่ าลังลกุโชนก็ด ีพบงพูษิทีม่ ี

พษิรา้ยก็ด ียังพอเอาตัวรอดไดบ้า้ง แตพ่อมาพบทา่นพระโคดมเขา้แลว้ ไมม่ใีคร 

เอาตัวรอดไดเ้ลย ขา้พเจา้เป็นคนคอยก าจัดคณุผูอ้ ืน่ เป็นคนคะนองวาจา ไดเ้ขา้ใจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตรสัรู ้หมายถงึตรัสรูอ้รยิสัจ ๔ ประการ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๖๑/๑๘๙) 

๒ ฝึกพระองค ์หมายถงึปราศจากกเิลส (ม.ม.ูอ. ๒/๓๖๑/๑๘๙, ม.ม.ูฏกีา ๒/๓๖๑/๒๕๕) 

๓ สงบ หมายถงึสงบระงับกเิลสทัง้ปวงได ้(ม.ม.ูอ. ๒/๓๖๑/๑๘๙) 

๔ ขา้มพน้ หมายถงึขา้มพน้โอฆะ ๔ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๖๑/๑๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๕. จฬูสจัจกสตูร 

พระด ารัสของทา่นพระโคดมวา่ ‘ตนสามารถรกุรานไดด้ว้ยถอ้ยค าของตน’ ขอทา่น 

พระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์จงรับนมินตเ์พือ่ฉันในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  [๓๖๓] ล าดับนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

รับนมินตแ์ลว้ จงึบอกพวกเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้วา่ “เจา้ลจิฉวทัีง้หลายโปรดฟังขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้นมินตท์า่นพระโคดมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆไ์วแ้ลว้เพือ่ฉันในวนัรุง่ข ึน้ พวกทา่น 

จะน าอาหารใดมาเพือ่ขา้พเจา้ จงเลอืกอาหารทีค่วรแกท่า่นพระโคดมเถดิ” 

  เมือ่ลว่งราตรแีลว้ เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ไดน้ าภัตตาหารประมาณ ๕๐๐ ส ารับ 

ไปใหแ้กส่จัจกะ นคิรนถบตุร เขาจงึใหจั้ดของเคีย้วของฉันอันประณีต ในอาราม 

ของตนเสร็จแลว้จงึใหท้ลูบอกเวลาแดพ่ระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

เวลานีเ้ป็นเวลาอันควร ภัตตาหารจัดเตรยีมส าเร็จแลว้” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆท์รงครองอันตรวาสกถอื 

บาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปยังอารามของสจัจกะ นคิรนถบตุร แลว้ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ จากนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรไดน้ าของขบฉันอันประณีต 

ประเคนภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประมขุใหอ้ ิม่หน าดว้ยมอืตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาค 

เสวยเสร็จ ทรงวางพระหัตถจ์ากบาตรแลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรจงึเลอืกน่ัง ณ ที ่

สมควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่แลว้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขอบญุและ 

ผลบญุในทานครัง้นี ้จงมเีพือ่ความสขุแกท่ายกทัง้หลายเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ บญุและผลบญุในทานนีอ้าศัย 

ทักขไิณยบคุคลทีย่ังไมส่ ิน้ราคะ โทสะ โมหะเชน่กบัทา่น จักมแีกท่ายกทัง้หลาย 

บญุและผลบญุในทานนีอ้าศัยทักขไิณยบคุคลทีส่ ิน้ราคะ โทสะ โมหะเชน่กับเรา 

จักมแีกท่า่น” 

จฬูสจัจกสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

 

๖. มหาสจัจกสตูร 

วา่ดว้ยสจัจกะ นคิรนถบตุร สตูรใหญ ่

  [๓๖๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวัน เขตกรงุ 

เวสาล ีครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร มพีระพทุธประสงคจ์ะเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีขณะนัน้ 

สจัจกะ นคิรนถบตุร เดนิเทีย่วเลน่อยู ่ไดเ้ขา้ไปทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวนั 

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็นสจัจกะ นคิรนถบตุรเดนิมาแตไ่กล จงึกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สจัจกะ นคิรนถบตุรนีเ้ป็นนักโตว้าทะ พดูยกตน 

วา่เป็นบัณฑติ ชนจ านวนมากยอมยกวา่เป็นผูม้ลีัทธดิ ีเขาปรารถนาจะตเิตยีน 

พระพทุธเจา้ ปรารถนาจะตเิตยีนพระธรรม และปรารถนาจะตเิตยีนพระสงฆ ์ขา้แต่ 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคประทับน่ังสกัครูห่นึง่เถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคจงึประทับอยูบ่นพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ขณะนัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรเขา้ไปถงึทีท่ีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่แลว้ 

ทลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

ปญัหาของสจัจกะ นคิรนถบตุร 

  [๓๖๕] “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่หมั่นประกอบ 

กายภาวนา๑อยู ่แตห่าไดห้มั่นประกอบจติตภาวนา๒ไม ่สมณพราหมณ์พวกนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายภาวนา หมายถงึวปัิสสนาภาวนา (ภาวนาขอ้ที ่๒ ในภาวนา ๒) คอืการฝึกอบรมปัญญาใหเ้กดิความ 

   รูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ แตส่ัจจกะ นคิรนถบตุรกลา่วหมายเอาอัตตกลิมถานุโยคของพวกนคิรนถ ์(ม.ม.ูอ. 

   ๒/๓๖๕/๑๙๒) 

๒ จติตภาวนา หมายถงึสมถภาวนา (ภาวนาขอ้ที ่๑ ในภาวนา ๒) คอืการฝึกอบรมจติใหเ้กดิความสงบ 

   (ฝึกสมาธ)ิ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๖๕/๑๙๒) และด ูท.ีปา. ๑๑/๓๕๒/๒๔๒, องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๓๒/๗๖, องฺ.ปญฺจก. 

   (แปล) ๒๒/๗๙/๑๔๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

ยอ่มประสบทกุขเวทนาทางกาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ เมือ่บคุคลถกูทกุขเวทนาทาง 

กายกระทบเขา้แลว้ ความขดัยอกขาจักมบีา้ง หทัยจักแตกบา้ง เลอืดอุน่จักพลุง่ 

ออกจากปากบา้ง จักถงึความมจีติฟุ้งซา่นจนเป็นบา้บา้ง จติอันหมนุไปตามกายของ 

ผูนั้น้ ก็เป็นไปตามอ านาจกาย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะไมไ่ดอ้บรมจติ มสีมณ- 

พราหมณ์พวกหนึง่ หมั่นประกอบจติตภาวนาอยู ่แตห่าไดห้มั่นประกอบกายภาวนาไม ่

สมณพราหมณ์พวกนัน้ยอ่มประสบทกุขเวทนาทางจติ เรือ่งเคยมมีาแลว้ เมือ่ 

บคุคลถกูทกุขเวทนาทางจติกระทบเขา้แลว้ ความขัดยอกขาจักมบีา้ง หทัยจักแตก 

บา้ง เลอืดอุน่จักพลุง่ออกจากปากบา้ง จักถงึความมจีติฟุ้งซา่นจนเป็นบา้บา้ง 

กายทีห่มนุไปตามจติของผูนั้น้ ก็เป็นไปตามอ านาจจติ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ไมไ่ดอ้บรมกาย 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พเจา้มคีวามคดิวา่ ‘หมูส่าวกของทา่นพระโคดม 

หมั่นประกอบจติตภาวนาอยูโ่ดยแท ้แตห่าหมั่นประกอบกายภาวนาอยูไ่ม”่ 

  [๓๖๖] พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัคคเิวสสนะ ทา่นไดฟั้งกายภาวนา 

มาอยา่งไร” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ทา่นนันทะ 

วจัฉโคตร ทา่นกสิะ สงักจิจโคตร ทา่นมักขล ิโคสาล ก็ทา่นเหลา่นีเ้ป็นอเจลก 

(ประพฤตเิปลอืยกาย) เป็นคนไมม่มีารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป 

เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บอาหารทีเ่ขาแบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท า 

เจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บอาหารจากปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปาก 

ภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไมรั่บอาหารครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหาร 

ครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนทีก่ าลังบรโิภค ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์

ไมรั่บอาหารของหญงิผูก้ าลังใหบ้ตุรดืม่นม ไมรั่บอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย 

ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บอาหารในทีเ่ลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่ ี

แมลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนือ้ ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ 

ยาดอง เขารับอาหารในเรอืนหลังเดยีว ยังชพีดว้ยขา้วค าเดยีว รับอาหารในเรอืน ๒ 

หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ 

ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๑ ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๒ ใบ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหาร 

ทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๒ วนั ฯลฯ กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วนั ถอืการบรโิภค 

ภัตตาหารตามวาระ ๑๕ วันตอ่มือ้๑เชน่นีอ้ยู ่ดว้ยประการอยา่งนีบ้า้ง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อัคคเิวสสนะ บคุคลเหลา่นัน้เลีย้งตนดว้ยภัต 

เพยีงเทา่นัน้อยา่งเดยีวหรอื” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรทลูตอบวา่ “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ 

บางททีา่นเหลา่นัน้เคีย้วของควรเคีย้วอยา่งด ีบรโิภคโภชนะอยา่งด ีลิม้ของลิม้อยา่งด ี

ดืม่น ้าอยา่งด ีใหร้า่งกายนี้มกี าลัง เจรญิ อว้นพขีึน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ บคุคลเหลา่นัน้ละทกุกรกริยิาที ่

ประพฤตมิากอ่นแลว้บ ารงุกายนีใ้นภายหลัง เมือ่เป็นอยา่งนัน้ กายนีก็้มคีวาม 

เจรญิและความเสือ่มไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามอกีวา่ “อัคคเิวสสนะ ทา่นไดฟั้งจติตภาวนามาอยา่งไร” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรถกูพระผูม้พีระภาคตรัสถามในจติตภาวนา ไมอ่าจทลู 

ตอบได ้

กายภาวนาและจติตภาวนา 

  [๓๖๗] ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสจัจกะ นคิรนถบตุรวา่ “อัคค-ิ 

เวสสนะ กายภาวนาทีป่ระพฤตมิากอ่นซึง่ทา่นอบรมแลว้นัน้ไมใ่ชก่ายภาวนาทีถ่กู 

ตอ้งในอรยิวนัิย ทา่นยังไมรู่จั้กแมก้ายภาวนา จะรูจั้กจติตภาวนาไดอ้ยา่งไร 

บคุคลผูม้ไิดอ้บรมกาย มไิดอ้บรมจติ และบคุคลผูไ้ดอ้บรมกาย ผูไ้ดอ้บรมจติ 

มไีดด้ว้ยวธิใีด ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ววธินัีน้” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ ๑๕๕ (มหาสหีนาทสตูร) หนา้ ๑๕๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ 

  [๓๖๘] “บคุคลผูม้ไิดอ้บรมกาย มไิดอ้บรมจติ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดับ มสีขุเวทนาเกดิขึน้ ถกูสขุเวทนากระทบแลว้ 

มคีวามยนิดยีิง่นักในสขุเวทนา และถงึความเป็นผูย้นิดยี ิง่นักในสขุเวทนา สขุเวทนา 

นัน้ของเขายอ่มดับไป เพราะสขุเวทนาดับไป ทกุขเวทนาจงึเกดิขึน้ เขาถกูทกุข- 

เวทนากระทบเขา้แลว้ ก็เศรา้โศก เสยีใจ ร าพัน ตอีก คร ่าครวญ ถงึความหลงใหล 

สขุเวทนานัน้แมท้ีเ่กดิขึน้แกเ่ขาแลว้ ก็ครอบง าจติอยู ่เพราะเหตทุีม่ไิดอ้บรมกาย 

ทกุขเวทนาแมท้ีเ่กดิขึน้แลว้ ก็ครอบง าจติอยู ่เพราะเหตทุีม่ไิดอ้บรมจติ สขุเวทนา 

และทกุขเวทนาทัง้ ๒ ฝ่ายทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนคนใดคนหนึง่อยา่งนี ้ก็ครอบง าจติอยู ่

เพราะเหตทุีม่ไิดอ้บรมกาย เพราะเหตทุีม่ไิดอ้บรมจติ 

  อัคคเิวสสนะ บคุคลผูม้ไิดอ้บรมกาย มไิดอ้บรมจติ เป็นอยา่งนี้ 

  [๓๖๙] บคุคลผูไ้ดอ้บรมกาย ไดอ้บรมจติ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับแลว้ มสีขุเวทนาเกดิขึน้ ถกูสขุเวทนา 

กระทบเขา้แลว้ ไมม่คีวามยนิดยีิง่นักในสขุเวทนาและไมถ่งึความเป็นผูย้นิดยี ิง่นักใน 

สขุเวทนา สขุเวทนานัน้ของเขายอ่มดับไป เพราะสขุเวทนาดับไป ทกุขเวทนาจงึ 

เกดิขึน้ เขาถกูทกุขเวทนากระทบเขา้แลว้ ก็ไมเ่ศรา้โศก ไมเ่สยีใจ ไมร่ าพัน ไมต่อีก 

คร ่าครวญ ไมถ่งึความหลงใหล สขุเวทนานัน้แมท้ีเ่กดิขึน้แกอ่รยิสาวกแลว้ ก็ไม่ 

ครอบง าจติตัง้อยู ่เพราะเหตทุีไ่ดอ้บรมกาย ทกุขเวทนาแมท้ีเ่กดิขึน้แลว้ก็ครอบง า 

จติอยูไ่มไ่ด ้เพราะเหตทุีไ่ดอ้บรมจติ สขุเวทนาและทกุขเวทนาทัง้ ๒ ฝ่ายทีเ่กดิ 

ขึน้แกอ่รยิสาวกผูใ้ดผูห้นึง่อยา่งนี ้ก็ไมค่รอบง าจติตัง้อยู ่เพราะเหตทุีไ่ดอ้บรมกาย 

เพราะเหตทุีไ่ดอ้บรมจติ 

  อัคคเิวสสนะ บคุคลผูไ้ดอ้บรมกาย ไดอ้บรมจติ เป็นอยา่งนี้” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  [๓๗๐] สจัจกะ นคิรนถบตุรกราบทลูวา่ “เมือ่เป็นอยา่งนี ้ขา้พเจา้เลือ่มใส 

ทา่นพระสมณโคดม เพราะทา่นพระสมณโคดมไดอ้บรมกายแลว้ ไดอ้บรมจติแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อคัคเิวสสนะ ทา่นน าวาจานี้มาพดูกระทบกระ 

เทยีบกับเราโดยแท ้แตเ่ราจะบอกแกท่า่น เมือ่ใดเราโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตร ์ออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่นัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ติของเรา 

นัน้จะถกูสขุเวทนาทีเ่กดิขึน้ครอบง าอยู ่หรอืจะถกูทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ครอบง าอยู่” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรกราบทลูวา่ “สขุเวทนาทีเ่กดิขึน้ซึง่พอจะครอบง าจติตัง้ 

อยู ่หรอืทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ซึง่พอจะครอบง าจติตัง้อยู ่ยอ่มไมเ่กดิขึน้แกพ่ระสมณ- 

โคดมผูเ้จรญิโดยแท”้ 

  [๓๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อัคคเิวสสนะ ท าไมเวทนาทัง้ ๒ นัน้จะ 

ไมพ่งึมแีกเ่รา เราจะเลา่ใหฟั้ง กอ่นการตรัสรู ้เมือ่เราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้

ไดม้คีวามคดิวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด๑ เป็นทางแหง่ธลุี๒ การบวช 

เป็นทางปลอดโปรง่๓ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืน จะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์

ใหบ้รบิรูณ์ครบถว้น ดจุสงัขข์ดั มใิชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด 

นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากวงับวชเป็นบรรพชติเถดิ’ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การอยูค่รองเรอืนชือ่วา่เป็นเรือ่งอดึอัด เพราะไมม่เีวลาวา่งเพือ่จะท ากศุลกรรม แมเ้รอืนจะมเีนือ้ที ่

   กวา้งขวางถงึ ๖๐ ศอก มบีรเิวณภายในบา้นตัง้ ๑๐๐ โยชน ์มคีนอยูอ่าศัยเพยีง ๒ คน คอื สาม ี

   ภรรยา ก็ยังถอืวา่อดึอัด เพราะมคีวามหว่งกังวลกันและกัน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓) 

๒ ชือ่วา่เป็นทางแหง่ธุล ีเพราะเป็นทีเ่กดิและเป็นทีตั่ง้แหง่กเิลสอันท าจติใหเ้ศรา้หมอง เชน่ ราคะ เป็นตน้ 

   (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓) 

๓ นักบวชแมจ้ะอยูใ่นเรอืนยอด ปราสาทแกว้และเทพวมิาน ซึง่มปีระตหูนา้ตา่งมดิชดิ ก็ยังถอืวา่ปลอดโปรง่ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

 

พทุธประวตัติอนบ าเพ็ญสมาบตั ิ

ในส านกัอาฬารดาบส 

  อัคคเิวสสนะ ในกาลตอ่มา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มเีกศาด าสนทิ 

อยูใ่นปฐมวยั เมือ่พระราชมารดาและพระราชบดิาไมท่รงปรารถนาจะใหผ้นวช ม ี

พระพักตรน์องดว้ยน ้าพระเนตรทรงกันแสงอยู ่จงึโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตร ์ออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่ผนวชแลว้ก็แสวงหาวา่อะไรเป็น 

กศุล ขณะทีแ่สวงหาทางอันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหา 

อาฬารดาบส กาลามโคตร แลว้กลา่ววา่ 

  ‘ทา่นกาลามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึกลา่วกับเราวา่ ‘เชญิทา่น 

อยูก่อ่น ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เอง ตามแบบอาจารยข์องตนเขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรู ้

ธรรมนัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณ- 

วาทะ๑และเถรวาทะ๒ได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ เราจงึคดิวา่ 

‘อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เรา 

ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

ยังรูย้ังเห็นธรรมนีด้ว้ยอยา่งแน่นอน’ 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศธรรมนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนี ้อาฬารดาบส กาลามโคตรจงึประกาศอากญิจัญญายตน- 

สมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูชงิอรรถที ่๒-๓ ขอ้ ๒๗๗ (ปาสราสสิตูร) หนา้ ๓๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

แมเ้ราก็มศีรัทธา มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่วีริยิะ แมเ้ราก็มวีริยิะ 

มใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่สีต ิแมเ้ราก็มสีต ิมใิชแ่ตอ่าฬาร- 

ดาบส กาลามโคตรเทา่นัน้ทีม่สีมาธ ิแมเ้ราก็มสีมาธ ิมใิชแ่ตอ่าฬารดาบส กาลามโคตร 

เทา่นัน้ทีม่ปัีญญา แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญเพยีร เพือ่ท าใหแ้จง้ 

ธรรมทีอ่าฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน เราก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญายิง่เองเขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นกาลามะ 

ทา่นประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ย 

เหตเุพยีงเทา่นีห้รอื’ 

  อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเราประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘ท่านกาลามะ แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญายิง่ 

เองเขา้ถงึอยู ่ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้’ 

  (อาฬารดาบส กาลามโคตรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะขา้พเจา้ประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

ขา้พเจา้ก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เขา้ถงึอยู’่ 

ขา้พเจา้ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด ขา้พเจา้ก็ทราบ 

ธรรมนัน้ เป็นอันวา่ขา้พเจา้เป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด 

ขา้พเจา้ก็เป็นเชน่นัน้ มาเถดิ บัดนี ้เราทัง้ ๒ จะอยูร่ว่มกันบรหิารคณะนี’้ 

  อัคคเิวสสนะ อาฬารดาบส กาลามโคตร ทัง้ทีเ่ป็นอาจารยข์องเรา ก็ยกยอ่ง 

เราผูเ้ป็นศษิยใ์หเ้สมอกับตน และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งด ีดว้ยประการอยา่งนี้ 

แตเ่ราคดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึ 

อากญิจัญญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

 

ในส านกัอทุกดาบส 

  [๓๗๒] อัคคเิวสสนะ เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทาง 

อันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุร 

แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นรามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้’ 

  เมือ่เรากลา่วอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึกลา่วกบัเราวา่ ‘เชญิทา่นอยูก่อ่น 

ธรรมนีก็้เป็นเชน่เดยีวกับธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง ตาม 

แบบอาจารยข์องตนเขา้ถงึอยูไ่ดใ้นเวลาไมน่าน’ จากนัน้ไมน่าน เราก็เรยีนรูธ้รรมนัน้ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเทา่นัน้ ก็กลา่วญาณวาทะและ 

เถรวาทะได ้ทัง้เราและผูอ้ ืน่ก็ทราบชดัวา่ ‘เรารู ้เราเห็น’ เราจงึคดิวา่ ‘อทุกดาบส 

รามบตุรประกาศธรรมนีด้ว้ยเหตเุพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ก็หามไิด ้แตอ่ทุกดาบส รามบตุรยังรูย้ังเห็นธรรมนีด้ว้ยอยา่ง 

แน่นอน’ 

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่น 

ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร’ 

  เมือ่เราถามอยา่งนี ้อทุกดาบส รามบตุรจงึประกาศเนวสญัญานาสญัญายตน- 

สมาบัตแิกเ่รา เราจงึคดิวา่ ‘มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ศีรัทธา แม ้

เราก็มศีรัทธา มใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่วีริยิะ แมเ้ราก็มวีริยิะ มใิช ่

แตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่สีต ิแมเ้ราก็มสีต ิมใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุร 

เทา่นัน้ทีม่สีมาธ ิแมเ้ราก็มสีมาธ ิมใิชแ่ตอ่ทุกดาบส รามบตุรเทา่นัน้ทีม่ปัีญญา 

แมเ้ราก็มปัีญญา ทางทีด่ ีเราควรเริม่บ าเพ็ญเพยีรเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีอ่ทุกดาบส 

รามบตุรประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ จากนัน้ไมน่าน 

เราก็ไดท้ าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

  จากนัน้ เราจงึเขา้ไปหาอทุกดาบส รามบตุรแลว้ถามวา่ ‘ทา่นรามะ ทา่น 

ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่นีห้รอื’ 

  อทุกดาบส รามบตุรตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุขา้พเจา้ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ 

ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  (เราจงึกลา่ววา่) ‘แมข้า้พเจา้ก็ท าใหแ้จง้ธรรมนีด้ว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ 

  (อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววา่) ‘ทา่นผูม้อีาย ุเป็นลาภของพวกขา้พเจา้ 

พวกขา้พเจา้ไดด้แีลว้ทีไ่ดพ้บเพือ่นพรหมจารเีชน่ทา่น เพราะ(ขา้พเจา้)รามะประกาศวา่ 

‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ ทา่นก็ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ทา่นท าใหแ้จง้ธรรมใดดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่ 

รามะก็ประกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ท าใหแ้จง้ธรรมนัน้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู่’ รามะ 

ทราบธรรมใด ทา่นก็ทราบธรรมนัน้ ทา่นทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนัน้ 

เป็นอันวา่รามะเป็นเชน่ใด ทา่นก็เป็นเชน่นัน้ ทา่นเป็นเชน่ใด รามะก็เป็นเชน่นัน้ 

มาเถดิ บัดนี ้ทา่นจงบรหิารคณะนี’้ 

  อัคคเิวสสนะ อทุกดาบส รามบตุรทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นพรหมจารขีองเรา ก็ยังยกยอ่ง 

เราไวใ้นฐานะอาจารย ์และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งดดีว้ยประการอยา่งนี ้แตเ่รา 

คดิวา่ ‘ธรรมนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่ 

สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนสมาบัตเิทา่นัน้’ เราไมพ่อใจ เบือ่หน่ายธรรมนัน้ จงึลาจากไป 

ตรสัรูส้จัธรรม 

  [๓๗๓] อัคคเิวสสนะ เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะทีแ่สวงหาทาง 

อันประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กวา่ เมือ่เทีย่วจารกิไปในแควน้มคธโดย 

ล าดับ ไดไ้ปถงึต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ไดเ้ห็นภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่า 

น่าเพลดิเพลนิใจ มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจร- 

คามอยูโ่ดยรอบ เราจงึคดิวา่ ‘ภมูปิระเทศเป็นทีน่่ารืน่รมย ์มรีาวป่าน่าเพลดิเพลนิใจ 

มแีมน่ ้าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น ้าสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์มโีคจรคามอยูโ่ดยรอบ 

เหมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีรของกลุบตุรผูป้รารถนาจะบ าเพ็ญเพยีร’ เราจงึน่ัง ณ ที ่

นัน้ดว้ยคดิวา่ ‘ทีน่ีเ้หมาะแกก่ารบ าเพ็ญเพยีร’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

 

อปุมา ๓ ขอ้ 

  [๓๗๔] อัคคเิวสสนะ ครัง้นัน้ อปุมา ๓ ขอ้ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรา 

ยังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น ไดป้รากฏแกเ่รา คอื 

  เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีแ่ชอ่ยูใ่นน ้า บรุษุน าไมนั้น้มาท าไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ 

‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ยีางซึง่แช ่

อยูใ่นน ้ามาท าไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ เพราะไมส้ดนัน้มยีาง ทัง้ยังแชอ่ยูใ่นน ้า บรุุษนัน้ก็มแีต ่

ความเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “อัคคเิวสสนะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ม ี

กายและจติยังไมห่ลกีออกจากกาม ยังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงบั 

อยา่งเด็ดขาดในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนาที ่

กลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๑ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น ได ้

ปรากฏแกเ่รา 

  [๓๗๕] เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางทีว่างอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุุษน าไมนั้น้มา 

ท าไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมส้ดทีม่ยีางซึง่วาง 

อยูบ่นบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟแลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระโคดมผูเ้จรญิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ เพราะไมย้ังสดและมยีาง แมจ้ะวางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า 

บรุษุนัน้ก็มแีตค่วามเหน็ดเหนือ่ยล าบากเปลา่” 

  “อัคคเิวสสนะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

แมม้กีายและจติหลกีออกจากกามแลว้ แตย่ังมคีวามพอใจ ความรักใคร ่ความหลง 

ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลาย ยังมไิดล้ะและมไิดร้ะงบั 

อยา่งเด็ดขาดในภายใน สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้แมเ้สวยทกุขเวทนาที ่

กลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้

การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ 

เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูไ้มค่วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๒ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น ได ้

ปรากฏแกเ่รา 

  [๓๗๖] เปรยีบเหมอืนไมท้ีแ่หง้สนทิซึง่วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า บรุษุน ามา 

ท าเป็นไมส้ไีฟดว้ยหวงัวา่ ‘เราจักกอ่ไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ 

  อัคคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้น าไมท้ีแ่หง้สนทิซึง่ 

วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้ามาท าเป็นไมส้ไีฟ แลว้สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม” 

  “ได ้พระโคดมผูเ้จรญิ” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ เพราะไมแ้หง้สนทิ ทัง้วางอยูบ่นบกหา่งจากน ้า” 

  “อัคคเิวสสนะ อยา่งนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ม ี

กายและจติหลกีออกจากกามแลว้ ทัง้ละและระงับความพอใจ ความรักใคร่ 

ความหลง ความกระหาย และความกระวนกระวายในกามทัง้หลายไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

ในภายในแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้ แมเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง 

หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการ 

ตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม แมไ้มไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาทีก่ลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ซึง่เกดิ 

ขึน้เพราะความเพยีร ก็เป็นผูค้วรแกก่ารรู ้การเห็น และการตรัสรูอ้ันยอดเยีย่ม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  นีเ้ป็นอปุมาขอ้ที ่๓ อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิมากอ่น ได ้

ปรากฏแกเ่รา 

  อัคคเิวสสนะ นีค้อือปุมา ๓ ขอ้อันน่าอัศจรรยอ์ยา่งยิง่ ซึง่เรายังไมเ่คยไดย้นิ 

มากอ่น ไดป้รากฏแกเ่รา 

การบ าเพ็ญทกุกรกริยิา 

  [๓๗๗] อัคคเิวสสนะ เรานัน้มคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกดฟันดว้ยฟัน 

ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น’ เรานัน้ก็กดฟันดว้ยฟัน 

ใชล้ ิน้ดันเพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เมือ่เราท าดังนัน้ เหงือ่ก็ 

ไหลออกจากรักแรทั้ง้ ๒ ขา้ง คนทีแ่ข็งแรงจับคนทีอ่อ่นแอกวา่ทีศ่รีษะหรอืทีค่อแลว้ 

บบีคัน้รัดไวใ้หแ้น่น แมฉั้นใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่กดฟันดว้ยฟัน ใชล้ ิน้ดัน 

เพดานไวแ้น่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ท าจติใหเ้รา่รอ้น เหงือ่ก็ไหลออกจากรักแรทั้ง้ ๒ ขา้ง 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  [๓๗๘] อัคคเิวสสนะ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌาน 

อันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปากและทางจมกู 

เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปากและทางจมกู ลมก็ออกทาง 

หทัูง้ ๒ ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ลมทีช่า่งทองสบูอยูม่เีสยีงดังอู ้ๆ แมฉั้นใด เมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปากและทางจมกู ลมก็ออกทางหทัูง้ ๒ 

ขา้ง มเีสยีงดังอู ้ๆ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราตัง้อยูไ่มไ่ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูเมือ่เรากลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ 

ก็เสยีดแทงศรีษะ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กทีแ่หลมคมแทงศรีษะ แมฉั้นใด เมือ่เรากลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกูและทางชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ 

ก็เสยีดแทงศรีษะ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็กลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูเมือ่เรากลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูก็มทีกุขเวทนา 

ในศรีษะอยา่งแรงกลา้ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัศรีษะ แมฉั้นใด เมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งหก็ูมทีกุขเวทนา 

ในศรีษะอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

  แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็กลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูเมือ่เรากลัน้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูลมอันแรงกลา้ 

ก็บาดในชอ่งทอ้ง คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ านาญพงึใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้ง 

แมฉั้นใด เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทาง 

ชอ่งห ูก็มลีมอันแรงกลา้บาดในชอ่งทอ้ง ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรบ าเพ็ญฌานอันไมม่ลีมปราณเถดิ’ เราก็ 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูเมือ่เรา 

กลัน้ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูก็มคีวาม 

กระวนกระวายในรา่งกายอยา่งแรงกลา้ คนทีแ่ข็งแรง ๒ คนจับแขนคนทีอ่อ่นแอ 

กวา่คนละขา้งยา่งใหร้อ้นบนหลมุถา่นเพลงิ แมฉั้นใด๑ เมือ่เรากลัน้ลมหายใจเขา้ 

และลมหายใจออกทัง้ทางปาก ทางจมกู และทางชอ่งห ูก็มคีวามกระวนกระวายใน 

รา่งกายอยา่งแรงกลา้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เราปรารภความเพยีรไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมฟ่ั่นเฟือน แตเ่มือ่เราถกู 

ความเพยีรทีท่นไดย้ากนัน้เสยีดแทงอยู ่กายของเราก็กระวนกระวาย ไมส่งบระงับ 

แมท้กุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เทวดาทัง้หลายเห็นเราแลว้ก็พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมสิน้พระชนม ์

แลว้’ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังมไิดส้ ิน้พระชนม ์แตก่ าลังจะสิน้ 

พระชนม’์ บางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมยังไมส่ ิน้พระชนม ์ทัง้จะไมส่ ิน้ 

พระชนม ์พระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต ์การอยูเ่ชน่นีนั้น้เป็นวหิารธรรม๒ ของ 

ทา่นผูเ้ป็นพระอรหันต’์ 

  [๓๗๙] อัคคเิวสสนะ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรปฏบิัตดิว้ย 

การอดอาหารทกุอยา่ง’ ขณะนัน้ เทวดาทัง้หลายเขา้มาหาเราแลว้กลา่ววา่ ‘ขา้แต ่

ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นอยา่ไดป้ฏบิัตดิว้ยการอดอาหารทกุอยา่ง ถา้ทา่นจักปฏบิตัดิว้ย 

การอดอาหารทกุอยา่ง ขา้พเจา้ทัง้หลายจะแทรกโอชาอันเป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของทา่น 

ทา่นจะไดย้ังอัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้’ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราปฏญิญาวา่ 

จะตอ้งอดอาหารทกุอยา่ง แตเ่ทวดาเหลา่นีจ้ะแทรกโอชาอันเป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขน 

ของเรา เราจะยังอัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้ การปฏญิญานัน้ก็จะพงึเป็นมสุาแกเ่รา’ 

เราจงึกลา่วหา้มเทวดาเหลา่นัน้วา่ ‘อยา่เลย’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๘๗/๘๑ 

๒ วหิารธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสมาบัต ิ๘ กล่าวคอื รูปฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ อันเป็นโลกยิะ (ดปูระกอบ 

   ใน องฺ.นวก. (แปล) ๒๓/๔๑/๓๖๐-๓๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  [๓๘๐] อัคคเิวสสนะ เรามคีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารให ้

นอ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ใน 

เมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง’ เราจงึกนิอาหาร 

นอ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ใน 

เมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง เมือ่เรากนิอาหาร 

ใหน้อ้ยลง ๆ เพยีงครัง้ละ ๑ ฟายมอืบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวเขยีวบา้ง เทา่เยือ่ 

ในเมล็ดถ่ัวพบูา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดถ่ัวด าบา้ง เทา่เยือ่ในเมล็ดบัวบา้ง’ กายก็ซบูผอมมาก 

อวยัวะนอ้ยใหญข่องเราจงึเป็นเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มากหรอืเถาวลัยท์ีม่ขีอ้ด า เนือ้ 

สะโพกก็ลบีเหมอืนกบีเทา้อฐู กระดกูสนัหลังก็ผดุเป็นหนามเหมอืนเถาวลัย ์ซีโ่ครง 

ทัง้ ๒ ขา้งขึน้สะพร่ัง เหมอืนกลอนศาลาเกา่ ดวงตาทัง้ ๒ ขา้งก็ลกึเขา้ไปในเบา้ตา 

เหมอืนดวงดาวปรากฏอยูใ่นบอ่น ้าลกึ หนังบนศรีษะก็เหีย่วหดเหมอืนลกูน ้าเตา้ที ่

เขาตัดมาขณะยังดบิตอ้งลมและแดดเขา้ก็เหีย่วหดไป เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ยนัน้ 

เราคดิวา่ ‘จะลบูพืน้ทอ้ง’ ก็จับถงึกระดกูสนัหลัง คดิวา่ ‘จะลบูกระดกูสนัหลัง’ ก็จับ 

ถงึพืน้ทอ้ง เพราะพืน้ทอ้งของเราแนบตดิจนถงึกระดกูสนัหลัง เราคดิวา่ ‘จะถา่ย 

อจุจาระหรอืถา่ยปัสสาวะ’ ก็ซวนเซลม้ลง ณ ทีนั่น้ เมือ่จะใหก้ายสบายบา้ง จงึใช ้

ฝ่ามอืลบูตัว ขนทัง้หลายทีม่รีากเน่าก็หลดุรว่งจากกาย เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ย 

มนุษยทั์ง้หลายเห็นเราแลว้ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมด าไป’ บางพวกก็ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมไมด่ าเพยีงแตค่ล ้าไป’ บางพวกก็กลา่ววา่ ‘ไมด่ า 

ไมค่ล ้า เพยีงแตพ่รอ้ยไป’ เรามผีวิพรรณบรสิทุธิ ์เปลง่ปลั่ง เพยีงแตเ่สยีผวิไป 

เพราะเป็นผูม้อีาหารนอ้ยเทา่นัน้ 

  [๓๘๑] อัคคเิวสสนะ เรานัน้มคีวามด ารวิา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอดตีเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้เพราะความ 

เพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ในอนาคตเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้เพราะ 

ความเพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันเสวยทกุขเวทนากลา้แข็ง หยาบ เผ็ดรอ้น ทีเ่กดิขึน้ 

เพราะความเพยีร ทกุขเวทนานัน้อยา่งยิง่ก็เพยีงเทา่นีไ้มเ่กนิกวา่นีไ้ป แตเ่ราก็ยัง 

มไิดบ้รรลญุาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ดว้ย 

ทกุกรกริยิาอันเผ็ดรอ้นนี ้จะพงึมทีางอืน่ทีจ่ะตรัสรูบ้า้งไหม’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เราจ าไดอ้ยู ่เมือ่คราวงานของทา้วสกักาธบิดซี ึง่เป็น 

พระราชบดิา เราน่ังอยูใ่ตต้น้หวา้อันรม่เย็น ไดส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ทางนัน้พงึเป็นทางแหง่ 

การตรัสรูห้รอืหนอ’ เรามคีวามรูแ้จง้ทีต่ามระลกึดว้ยสตวิา่ ‘ทางนัน้เป็นทางแหง่การ 

ตรัสรู’้ เราจงึมคีวามด ารวิา่ ‘เรากลัวความสขุทีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

หรอื’ เราก็ด ารวิา่ ‘เราไมก่ลัวความสขุทีเ่วน้จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายเลย’ 

  [๓๘๒] อัคคเิวสสนะ เราจงึมคีวามด ารติอ่ไปวา่ ‘เราผูม้กีายซบูผอมมาก 

อยา่งนี ้จะบรรลคุวามสขุนัน้ไมใ่ชท่ าไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ีเราควรกนิอาหารหยาบ 

คอืขา้วสกุและขนมกมุมาส’ เราก็กนิอาหารหยาบคอืขา้วสกุและขนมกมุมาส ครัง้นัน้ 

ภกิษุปัญจวคัคยีท์ีเ่ฝ้าบ ารงุเราดว้ยหวงัวา่ ‘พระสมณโคดมบรรลธุรรมใด จักบอก 

ธรรมนัน้แกเ่ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด เรากนิอาหารหยาบ คอืขา้วสกุและขนมกมุมาส 

เมือ่นัน้ ภกิษุปัญจวคัคยีนั์น้ ก็เบือ่หน่ายจากไปดว้ยเขา้ใจวา่ ‘พระสมณโคดมมักมาก 

คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้ักมากเสยีแลว้’ 

ฌาน ๔ และวชิชา ๓ 

  [๓๘๓] อัคคเิวสสนะ เรากนิอาหารหยาบใหร้า่งกายมกี าลัง สงัดจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิ 

จากวเิวกอยู ่แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เราบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน ม ี

ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู่ 

แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เพราะปีตจิางคลายไป เรามอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ เราบรรลุ 

จตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิ 

ขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  [๓๘๔] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๑ นี ้ในปฐมยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชา 

ไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคล 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ก็ 

ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  [๓๘๕] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ฯลฯ๒ เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ นีใ้นมัชฌมิยามแหง่ราตร ี

ก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ 

เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิ 

ขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของเราอยูไ่มไ่ด ้

  [๓๘๖] เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ 

นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เรารูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติก็หลดุพน้จากกามาสวะ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๕ ขอ้ ๕๒ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๓ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  อัคคเิวสสนะ เราบรรลวุชิชาที ่๓ นีใ้นปัจฉมิยามแหง่ราตร ีก าจัดอวชิชาไดแ้ลว้ 

วชิชาก็เกดิขึน้ ก าจัดความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งก็เกดิขึน้ เหมอืนบคุคลผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เชน่นัน้ ก็ครอบง าจติของ 

เราอยูไ่มไ่ด ้

บคุคลผูไ้มห่ลง 

  [๓๘๗] อัคคเิวสสนะ เรารูอ้ยูว่า่ เมือ่เราแสดงธรรมแกบ่รษัิทหลายรอ้ยบรษัิท 

ถงึแมบ้คุคลหนึง่ ๆ จะเขา้ใจเราอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเรา 

เทา่นัน้’ ทา่นอยา่พงึเห็นอยา่งนัน้ ตถาคตยอ่มแสดงธรรมแกบ่คุคลเหลา่อืน่โดยชอบ 

เพือ่ประโยชนใ์หรู้แ้จง้อยา่งเดยีว และในตอนจบเรือ่งหนึง่ ๆ เราประคองจติใหส้งบ 

ตัง้มั่น เป็นสมาธ ิณ ภายใน ด ารงอยูใ่นสมาธนิมิติเบือ้งตน้นัน้ตลอดนติยกาล” 

  “ขอ้นี ้ควรเชือ่ทา่นพระโคดมผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ แตท่า่น 

พระโคดมทราบดอียูห่รอืวา่ ‘พระองคเ์ป็นผูจ้ าวดัในเวลากลางวนั” 

  “อัคคเิวสสนะ เรารูอ้ยูว่า่ ‘ในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น เรากลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ ปสูงัฆาฏใิหเ้ป็น ๔ ชัน้ มสีตสิมัปชญัญะ นอน 

ตะแคงขา้งเบือ้งขวา” 

  “ทา่นพระโคดมผูเ้จรญิ สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่ววา่การปฏบิัตแิบบนัน้ 

เป็นการอยูด่ว้ยความหลง” 

  “อัคคเิวสสนะ บคุคลเป็นผูห้ลงหรอืไมห่ลงดว้ยเหตเุพยีงเทา่นัน้หามไิด ้

บคุคลเป็นผูห้ลงหรอืเป็นผูไ้มห่ลงดว้ยเหตใุด ทา่นจงฟังเหตนัุน้ จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  สจัจกะ นคิรนถบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๖. มหาสจัจกสตูร 

  [๓๘๘] “อัคคเิวสสนะ อาสวะทัง้หลายอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม่ 

ใหเ้กดิความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาตชิราและมรณะตอ่ไป บคุคล 

ผูใ้ดผูห้นึง่ยังละไมไ่ด ้เราเรยีกบคุคลนัน้วา่ ‘ผูห้ลง’ บคุคลนัน้เป็นผูห้ลงเพราะยังละ 

อาสวะทัง้หลายไมไ่ด ้

  อาสวะทัง้หลายอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย 

มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาตชิราและมรณะตอ่ไป บคุคลผูใ้ดผูห้นึง่ละไดแ้ลว้ เราเรยีก 

บคุคลนัน้วา่ ‘ผูไ้มห่ลง’ บคุคลนัน้เป็นผูไ้มห่ลงเพราะละอาสวะทัง้หลายไดแ้ลว้ 

  ตถาคตละอาสวะทัง้หลายอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวาม 

กระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาตชิราและมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ ตดัราก 

ถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  อัคคเิวสสนะ ตน้ตาลทีถ่กูตัดยอดแลว้ไมอ่าจงอกขึน้อกีได ้แมฉั้นใด ตถาคต 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ละอาสวะทัง้หลายอันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวาม 

กระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาตชิราและมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ ตดัราก 

ถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่เีกดิขึน้ 

ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

สจัจกะ นคิรนถบตุรสรรเสรญิพระพทุธเจา้ 

  [๓๘๙] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สจัจกะ นคิรนถบตุรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

พระโคดมผูเ้จรญิ ผูท้ีข่า้พเจา้มาสนทนากระทบกระท่ัง และไตถ่ามดว้ยค าทีป่รงุแตง่ 

มาอยา่งนี ้ก็ยังมพีระฉววีรรณผอ่งใส ทัง้มพีระพักตรเ์ปลง่ปลั่ง เพราะทา่น 

เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ขา้พเจา้จ าไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นผูเ้ร ิม่โตว้าทะกับ 

ทา่นปรูณะ กัสสปะ แมท้า่นปรูณะ กัสสปะนัน้ เริม่โตว้าทะกับขา้พเจา้ ก็น า 

เรือ่งอืน่มาพดูกลบเกลือ่นเสยีและชกัน าใหพ้ดูออกนอกเรือ่ง ทัง้ท าความโกรธเคอืง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

และความไมพ่อใจใหป้รากฏ ขา้พเจา้จ าไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นผูเ้ริม่โตว้าทะกับทา่น 

มักขล ิโคสาล ... ทา่นอชติะ เกสกัมพล ... ทา่นปกธุะ กัจจายนะ ... ทา่นสญัชยั 

เวลัฏฐบตุร ... ทา่นนคิรนถ ์นาฏบตุร‘๑ แมท้า่นนคิรนถ ์นาฏบตุรนัน้ เริม่โตว้าทะ 

กับขา้พเจา้ ก็น าเรือ่งอืน่มาพดูกลบเกลือ่นเสยีและชกัน าใหพ้ดูออกนอกเรือ่ง ทัง้ท า 

ความโกรธเคอืงและความไมพ่อใจใหป้รากฏ สว่นพระโคดมผูเ้จรญิผูท้ีข่า้พเจา้มา 

สนทนากระทบกระท่ังและไตถ่ามดว้ยถอ้ยค าทีป่รงุแตง่มาอยา่งนี ้ก็ยังมพีระฉววีรรณ 

ผอ่งใส ทัง้มพีระพักตรเ์ปลง่ปลั่ง เพราะทา่นเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ เอาละ บัดนี ้ขา้พเจา้ขอทลูลากลับ เพราะมกีจิมาก 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ครัง้นัน้ สจัจกะ นคิรนถบตุรชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจาก 

อาสนะแลว้จากไป ดังนีแ้ล 

มหาสจัจกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. จฬูตณัหาสงัขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้ตณัหา สตูรเล็ก 

ปญัหาธรรมของทา้วสกักะ 

  [๓๙๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่ราสาทของมคิารมาตา ณ บพุพาราม 

เขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ ไดป้ระทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความหมายของชือ่ครทูัง้ ๖ ดเูชงิอรรถที ่๑-๖ ขอ้ ๓๑๒ (จูฬสาโรปมสตูร) หนา้ ๓๔๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลา่วโดยยอ่ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึชือ่วา่ 

เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา มคีวามส าเร็จสงูสดุ๑ มคีวามเกษม 

จากโยคะสงูสดุ๒ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ๓ มทีีส่ดุอันสงูสดุ๔ เป็นผูป้ระเสรฐิ 

กวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จอมเทพ ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดส้ดับวา่ ‘ธรรม 

ทัง้ปวง๕ไมค่วรยดึมั่น’ ถา้ขอ้นัน้ภกิษุไดส้ดับแลว้อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วร 

ยดึมั่น’ ภกิษุนัน้ยอ่มรูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง ครัน้รูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวงแลว้ ยอ่มก าหนดรู ้

ธรรมทัง้ปวง ครัน้ก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวงแลว้ เธอไดเ้สวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง พจิารณา 

เห็นความคลายก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ และพจิารณาเห็นความสลัดทิง้ใน 

เวทนาทัง้หลายนัน้อยู ่เมือ่พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง พจิารณาเห็นความคลาย 

ก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ และพจิารณาเห็นความสลัดทิง้ในเวทนาทัง้หลาย 

นัน้อยู ่ยอ่มไมย่ดึมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมย่ดึมั่น ยอ่มไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ เมือ่ 

ไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ ยอ่มดับกเิลสไดเ้ฉพาะตนและรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๖’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามส าเร็จสงูสดุ (อัจจันตนฏิฐะ) หมายถงึผา่นทีส่ดุกลา่วคอืความสิน้ไปและเสือ่มไปเพราะไมม่ธีรรม 

   เครือ่งก าเรบิอกี ไดแ้ก ่ถงึพระนพิพาน (ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, องฺ.เอกาทสก.อ. ๓/๑๐/๓๘๓, ม.ม.ูฏกีา 

   ๒/๓๙๐/๒๖๖) 

๒ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ หมายถงึบรรลธุรรมทีส่งูสดุอันปราศจากโยคะ ๔ คอื กาม ภพ ทฏิฐ ิอวชิชา 

   หมายถงึบรรลพุระนพิพาน ชือ่ว่าผูม้คีวามปลอดโปรง่จากโยคกเิลส (ท.ีปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๕ องฺ.จตกฺุก. 

   (แปล) ๒๑/๑๐/๑๒) 

๓ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ หมายถงึอยูจ่บพรหมจรรย ์แลว้มสีภาวะทีไ่มเ่สือ่มอกี (ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, 

   ม.ม.ูฏกีา ๒/๓๙๐/๒๐๖๖) 

๔ มที ีส่ดุอนัสงูสดุ หมายถงึมทีีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีอ่ยูจ่บแลว้ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, ม.ม.ูฏกีา ๒/๓๙๐/๒๖๖) 

   และด ูองฺ.เอกาทสก. (แปล) ๒๔/๑๐/๔๐๖ 

๕ ธรรมท ัง้ปวง หมายถงึขันธ ์๕ อายตนะ ๑๒ และธาต ุ๑๘ เป็นธรรมทีไ่มค่วรยดึมั่นดว้ยอ านาจตัณหา 

   และทฏิฐ ิเพราะเป็นภาวะไมด่ ารงอยูโ่ดยอาการทีบ่คุคลจะยดึถอืได ้(ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๐/๒๐๕-๒๐๖) 

๖ ดเูชงิอรรถที ่๑-๓ ขอ้ ๕๔ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

  จอมเทพ กลา่วโดยยอ่ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิทา่นี ้ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ 

ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา มคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤต ิ

พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอันสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้อันตรธานไปจากทีนั่น้น่ันเอง 

พระมหาโมคคลัลานะทดสอบทา้วสกักะ 

  [๓๙๑] สมัยนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะน่ังอยูใ่นทีไ่มไ่กลจากพระผูม้ ี

พระภาค ไดม้คีวามคดิวา่ “ทา้วสกักะนัน้ทราบเนือ้ความแหง่พระภาษิตของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้จงึยนิด ีหรอืวา่ไมท่ราบแลว้ก็ยนิด ีทางทีด่ ีเราควรรูเ้รือ่งทีท่า้ว 

สกักะจอมเทพทรงทราบเนือ้ความแหง่พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ยนิด ี

หรอืวา่ไมท่ราบแลว้ก็ยนิด”ี 

  จากนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดอ้ันตรธานจากปราสาทของมคิารมาตา 

ในบพุพารามไปปรากฏในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์เปรยีบเหมอืนคนแข็งแรงเหยยีดแขน 

ออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพก าลังเอบิอิม่พรอ้มพร่ังบ าเรออยูด่ว้ยทพิยดนตร ี

๕๐๐ ชนดิ ในสวนดอกบณุฑรกิลว้น ทา้วเธอทอดพระเนตรเห็นทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะมาแตไ่กล จงึรับสัง่ใหห้ยดุบรรเลงทพิยดนตรทัีง้ ๕๐๐ ชนดิไว ้เสด็จ 

เขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะแลว้ตรัสวา่ “นมินตเ์ขา้มาเถดิ ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะ ผูน้ริทกุข ์ขอตอ้นรับ นาน ๆ ทา่นจะมเีวลามา ณ ทีน่ี ้นมินตน่ั์งบน 

อาสนะทีป่ลูาดไวเ้ถดิ”๑ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๒๔๔/๑๘๔, องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๕๖/๑๐๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ สว่นทา้วสกักะจอมเทพ 

ไดท้รงเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะจงึทลู 

ถามทา้วสกักะจอมเทพวา่ “ทา้วโกสยี ์พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถงึความหลดุพน้ดว้ย 

ธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหาโดยยอ่แกท่า่นอยา่งไร ขอโอกาสเถดิ แมอ้าตมภาพก็จักขอม ี

สว่นในการฟังกถานัน้” 

  [๓๙๒] ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ “ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ขา้พเจา้มกีจิมาก 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก ทัง้หนา้ทีส่ว่นตัวและหนา้ทีข่องพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

พระภาษิตใดทีข่า้พเจา้ฟังแลว้ก็ลมืเสยีเร็วพลัน พระภาษิตนัน้ ทา่นฟังด ีเรยีนด ี

ใสใ่จดแีลว้ ทรงจ าไวด้แีลว้ เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทวดากับอสรูได ้

ประชดิกันแลว้ ในสงครามนัน้พวกเทวดาชนะ พวกอสรูแพ ้ขา้พเจา้ชนะ เทวาสรุ- 

สงครามเสร็จสิน้แลว้ กลับจากสงครามนัน้แลว้ไดส้รา้งเวชยันตปราสาท เวชยันต- 

ปราสาทม ี๑๐๐ ชัน้ ในชัน้หนึง่ ๆ มกีฏูาคาร(เรอืนมยีอด) ๗๐๐ หลัง ใน 

กฏูาคารหลังหนึง่ ๆ มนีางอัปสร ๗ องค ์นางอัปสรองคห์นึง่ ๆ มเีทพธดิาบ าเรอ 

๗ องค ์

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ทา่นปรารถนาเพือ่จะชมสถานทีน่่ารืน่รมยแ์หง่ 

เวชยันตปราสาทหรอืไม”่ 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดษุณีภาพ 

พระเถระใชน้ ิว้เทา้เขยา่เวชยนัตปราสาท 

  [๓๙๓] ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพและทา้วเวสวณัมหาราช นมินตท์า่น 

พระมหาโมคคัลลานะใหน้ าหนา้เขา้ไปยังเวชยันตปราสาท พวกเทพธดิาผูบ้ าเรอ 

ของทา้วสกักะเห็นทา่นพระมหาโมคคัลลานะมาแตไ่กลก็เกรงกลัวละอายอยู ่จงึเขา้ 

สูห่อ้งเล็กของตน ๆ ดจุหญงิสะใภเ้ห็นพอ่ผัวแลว้ก็เกรงกลัวละอายอยู ่ฉะนัน้ 

  จากนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพและทา้วเวสวณัมหาราช เมือ่นมินตใ์หท้า่นพระ 

มหาโมคคัลลานะเทีย่วเดนิชมไปในเวชยันตปราสาท ไดต้รัสวา่ “ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะ ขอทา่นจงดสูถานทีท่ีน่่ารืน่รมยแ์หง่เวชยันตปราสาทแมน้ี ้ขอทา่นจง 

ดสูถานทีท่ีน่่ารืน่รมยแ์หง่เวชยันตปราสาทแมน้ี้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะกลา่ววา่ “สถานทีท่ีน่่ารืน่รมยข์องทา่นทา้วโกสยีน์ี ้

งดงาม เหมอืนสถานทีข่องผูท้ีไ่ดท้ าบญุไวใ้นปางกอ่น แมม้นุษยทั์ง้หลายเห็น 

สถานทีท่ีน่่ารืน่รมยใ์ด ๆ แลว้ ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘งามจรงิ ดจุสถานทีท่ีน่่า 

รืน่รมยข์องพวกเทพชัน้ดาวดงึส”์ 

  ในขณะนัน้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะไดม้คีวามคดิวา่ “ทา้วสกักะนีเ้ป็นผู ้

ประมาทอยูม่ากนัก ทางทีด่ ีเราควรใหท้า้วสกักะนีส้งัเวช” จงึบันดาลอทิธา- 

ภสิงัขาร๑ ใชน้ิว้หัวแมเ่ทา้กดเวชยันตปราสาทเขยา่ใหส้ัน่สะทา้นหวัน่ไหว ทันใดนัน้ 

ทา้วสกักะจอมเทพ ทา้วเวสวณัมหาราช และพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์มคีวาม 

ประหลาดมหัศจรรยใ์จ กลา่วกันวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไม ่

เคยปรากฏ พระสมณะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ใชน้ิว้หัวแมเ่ทา้กดทพิยพภิพ 

เขยา่ใหส้ัน่สะทา้นหวั่นไหวได”้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทราบวา่ “ทา้วสกักะจอมเทพทรงมคีวาม 

สลดจติขนลกุแลว้” จงึทลูถามวา่ “ทา้วโกสยี ์พระผูม้พีระภาคไดต้รัสความหลดุ 

พน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหาโดยยอ่อยา่งไร ขอโอกาสเถดิ แมอ้าตมภาพก็จักขอม ี

สว่นเพือ่ฟังกถานัน้” 

ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ความสิน้ตณัหา 

  [๓๙๔] ทา้วสกักะจงึตรัสวา่ “ทา่นพระมหาโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์ขา้พเจา้ 

จะเลา่ถวาย ขา้พเจา้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับถวายอภวิาทแลว้ จงึได ้

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร แลว้ไดท้ลูถามวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลา่วโดยยอ่ 

ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูห้ลดุพน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา ม ี

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทิธาภสิงัขาร หมายถงึการแสดงฤทธิ ์ในทีน่ีพ้ระมหาโมคคัลลานเถระ เขา้อาโปกสณิแลว้อธษิฐานวา่ 

   “ขอใหโ้อกาส(พืน้ที)่อันเป็นทีต่ัง้เฉพาะปราสาท จงเป็นน ้า” แลว้ใชหั้วแมเ่ทา้กดลงทีช่อ่ฟ้าปราสาท ปราสาทนัน้ 

   สั่นสะทา้นหว่ันไหวไปมา เหมอืนบาตรวางไวบ้นหลังน ้า เอานิว้เคาะทีข่อบบาตร ก็หว่ันไหวไปมา อยู่นิง่ไม ่

   ไดฉ้ะนัน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๓/๒๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

ความส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ ม ี

ทีส่ดุอันสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ เมือ่ขา้พเจา้ทลูถาม 

อยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ ‘จอมเทพ ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดส้ดับวา่ 

‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมั่น’ ถา้ขอ้นัน้ภกิษุไดส้ดับแลว้อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมทัง้ปวงไม ่

ควรยดึมั่น’ ภกิษุนัน้ยอ่มรูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง ครัน้รูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวงแลว้ ยอ่มก าหนด 

รูธ้รรมทัง้ปวง ครัน้ก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวงแลว้ เธอไดเ้สวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

พจิารณาเห็นความคลายก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ และพจิารณาเห็นความ 

สลัดทิง้ในเวทนาทัง้หลายนัน้อยู ่เมือ่พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง พจิารณาเห็น 

ความคลายก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ และพจิารณาเห็นความสลัดทิง้ในเวทนา 

ทัง้หลายนัน้อยู ่ยอ่มไมย่ดึมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมย่ดึมั่น ยอ่มไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ 

เมือ่ไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ ยอ่มดับกเิลสใหส้งบไดเ้ฉพาะตน และรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี ้

อกีตอ่ไป’ จอมเทพ กลา่วโดยยอ่ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี ้ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผู ้

หลดุพน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา มคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ 

ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอันสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลาย 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสความหลดุพน้ดว้ยธรรม 

เป็นทีส่ ิน้ตัณหาโดยยอ่แกข่า้พเจา้อยา่งนี”้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา้วสกักะแลว้ 

อันตรธานจากหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์มาปรากฏทีป่ราสาทของมคิารมาตาในบพุพาราม 

เปรยีบเหมอืนคนแข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ พวกเทพธดิาผูบ้ าเรอทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะจากไปแลว้ไมน่าน ไดท้ลูถามทา้วสกักะจอมเทพวา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์พระสมณะนัน้เป็นพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของพระองคห์รอื 

หนอ” 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ “เหลา่เทพธดิาผูน้ริทกุข ์พระสมณะนัน้ไมใ่ชพ่ระผูม้-ี 

พระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของเรา เป็นทา่นพระมหาโมคคัลลานะผูเ้ป็นเพือ่นพรหมจาร ี

ของเรา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๗. จฬูตัณหาสขัยสตูร 

  พวกเทพธดิาเหลา่นัน้ทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์เป็นลาภของพระองค ์

พระองคไ์ดด้แีลว้ทีไ่ดพ้ระสมณะผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เป็นเพือ่น 

พรหมจารขีองพระองค ์พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระศาสดาของพระองคค์งมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากเป็นอัศจรรยเ์ป็นแน่” 

ธรรมท ัง้ปวงไมค่วรยดึม ัน่ 

  [๓๙๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงทราบวา่ ‘พระองคเ์ป็นผูต้รัสความหลดุพน้ดว้ยธรรม 

เป็นทีส่ ิน้ตัณหาโดยยอ่แกจ่อมเทพผูม้ศีักดามากผูใ้ดผูห้นึง่บา้ง หรอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมคคัลลานะ เรารูอ้ยู ่จะเลา่ใหฟั้ง ทา้วสกักะ 

จอมเทพเขา้มาหาเรา ถวายอภวิาทแลว้ไดป้ระทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร แลว้ไดต้รัส 

ถามเราวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลา่วโดยยอ่ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่ไร ภกิษุ 

จงึชือ่วา่เป็นผูห้ลดุพน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา มคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษม 

จากโยคะสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอันสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ เมือ่ทา้วสกักะนัน้ถามอยา่งนีแ้ลว้ เราตอบวา่ ‘จอมเทพ 

ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดส้ดับวา่ ‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมั่น’ ถา้ขอ้นัน้ภกิษุไดส้ดบัแลว้ 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมั่น’ ภกิษุนัน้ยอ่มรูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง ครัน้รูย้ ิง่ 

ธรรมทัง้ปวงแลว้ ยอ่มก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวง ครัน้ก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวงแลว้ เธอ 

ไดเ้สวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม 

เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง พจิารณาเห็นความคลายก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ 

และพจิารณาเห็นความสลัดทิง้ในเวทนาทัง้หลายนัน้อยู ่เมือ่พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

พจิารณาเห็นความคลายก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ และพจิารณาเห็นความ 

สลัดทิง้ในเวทนาทัง้หลายนัน้อยู ่ยอ่มไมย่ดึมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมย่ดึมั่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

ยอ่มไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ เมือ่ไมส่ะดุง้หวาดหวัน่ ยอ่มดับกเิลสใหส้งบไดเ้ฉพาะตน 

และรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ จอมเทพ กลา่วโดยยอ่ ดว้ยขอ้ปฏบิัตเิพยีงเทา่นี้ 

ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูห้ลดุพน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา มคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวาม 

เกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอันสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิ 

กวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  โมคคัลลานะ เรารูอ้ยูว่า่ ‘เราเป็นผูก้ลา่วความหลดุพน้ดว้ยธรรมเป็นทีส่ ิน้ 

ตัณหาโดยยอ่แกท่า้วสกักะจอมเทพ อยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะมใีจยนิดชีืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูตณัหาสงัขยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. มหาตณัหาสงัขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้ตณัหา สตูรใหญ ่

ทฏิฐขิองสาตภิกิษุ 

  [๓๙๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ภกิษุชือ่วา่สาตบิตุรชาวประมง มทีฏิฐิ๑ 

ชัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนี้ 

น่ันแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเป็นอันมากไดฟั้งวา่ “สาตภิกิษุบตุรชาวประมง มทีฏิฐชิัว่ 

เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึสัสสตทฏิฐ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๓๙๖/๒๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

น่ันแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป” จงึเขา้ไปหาสาตภิกิษุแลว้ถามวา่ “ทา่นสาต ิ

ทราบวา่ ทา่นมทีฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงวา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป’ จรงิหรอื” 

  สาตภิกิษุตอบวา่ “จรงิ ทา่นทัง้หลาย ผมรูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงวา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ปรารถนาทีจ่ะปลดเปลือ้งสาตภิกิษุบตุรชาวประมงจากทฏิฐชิัว่ 

นัน้จงึซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนวา่ “ทา่นสาต ิทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ทา่นอยา่ได ้

กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคเป็นการไมด่เีลย เพราะพระผูม้ ี

พระภาคมไิดต้รัสอยา่งนีเ้ลย ทา่นสาต ิวญิญาณอาศัยปัจจัยเกดิขึน้ พระผูม้พีระภาค 

ตรัสแลว้โดยปรยิายเป็นอเนกวา่ ‘ปราศจากปัจจัย ก็ไมม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ” 

  สาตภิกิษุบตุรชาวประมงถกูภกิษุเหลา่นัน้ซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนอยูแ่มอ้ยา่งนี ้

ก็ยังยดึมั่นถอืมั่นทฏิฐชิัว่นัน้อยา่งรนุแรง กลา่วอยูว่า่ “ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้รูท่ั้วถงึ 

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนี้น่ันแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป” 

เพือ่นภกิษุไมอ่าจเปลีย่นทฏิฐขิองทา่นสาต ิ

  [๓๙๗] ภกิษุเหลา่นัน้เมือ่ไมอ่าจปลดเปลือ้งสาตภิกิษุบตุรชาวประมงจาก 

ทฏิฐชิัว่นัน้ได ้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควรแลว้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สาตภิกิษุมทีฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ 

‘เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้วา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ 

ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป’ ขา้พระองคทั์ง้หลายไดส้ดับมาวา่ ‘สาตภิกิษุมทีฏิฐชิัว่เชน่นี ้

เกดิขึน้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้วา่ วญิญาณนีน่ั้นแล 

มใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป’ ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายเขา้ไปหาสาตภิกิษุ 

แลว้ถามวา่ ‘ทา่นสาต ิทราบวา่ ทา่นมทีฏิฐชิัว่เชน่นี้เกดิขึน้วา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรม 

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป 

จรงิหรอื’ เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลายถามอยา่งนี ้สาตภิกิษุไดต้อบขา้พระองคทั์ง้หลาย 

วา่ ‘จรงิ ทา่นทัง้หลาย ผมรูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณ 

นีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  ล าดับนัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายปรารถนาจะปลดเปลือ้งสาตภิกิษุจากทฏิฐชิัว่ 

นัน้ จงึซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนวา่ ‘ทา่นสาต ิทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ทา่น 

อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคเป็นการไมด่เีลย เพราะ 

พระผูม้พีระภาคมไิดต้รัสอยา่งนีเ้ลย ทา่นสาต ิวญิญาณอาศัยปัจจัยเกดิขึน้ พระ 

ผูม้พีระภาคตรัสแลว้โดยปรยิายเป็นอเนกวา่ ‘ปราศจากปัจจัย ก็ไมม่คีวามเกดิขึน้ 

แหง่วญิญาณ’ สาตภิกิษุถกูขา้พระองคทั์ง้หลายซกัไซ ้ไลเ่ลยีง สอบสวนอยูแ่ม ้

อยา่งนี ้ก็ยังยดึมั่นถอืมั่นทฏิฐชิัว่นัน้อยา่งรนุแรง กลา่วอยูว่า่ ‘จรงิ ทา่นทัง้หลาย 

ผมรูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ ทอ่ง 

เทีย่วไป แลน่ไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลายไมอ่าจปลดเปลือ้งสาตภิกิษุ 

จากทฏิฐชิัว่นัน้ จงึมากราบทลูเรือ่งนีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค” 

พระพทุธเจา้ทรงก าราบทา่นสาต ิ

  [๓๙๘] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ 

“มาเถดิ ภกิษุ เธอจงไปเรยีกสาตภิกิษุบตุรชาวประมงมาตามค าของเราวา่ ‘ทา่น 

สาต ิพระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” ภกิษุรปูนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้จงึเขา้ไปหา 

สาตภิกิษุแลว้บอกวา่ “ทา่นสาต ิพระศาสดาตรัสเรยีกทา่น” 

  สาตภิกิษุรับค าภกิษุนัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามเธอวา่ “สาต ิไดย้นิวา่ เธอมทีฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ 

‘เรารูท่ั้วถงึธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนีน่ั้นแลมใิชอ่ืน่ 

ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป จรงิหรอื” 

  สาตภิกิษุทลูตอบวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึธรรมตามที ่

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ วญิญาณนีแ้ลมใิชอ่ืน่ ทอ่งเทีย่วไป แลน่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “สาต ิวญิญาณนัน้เป็นอยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  สาตภิกิษุทลูตอบวา่ “สภาวะทีพ่ดูได ้รับรูไ้ด ้เสวยวบิากแหง่กรรมทัง้หลาย 

ทัง้สว่นดแีละสว่นชัว่ในทีนั่น้ ๆ เป็นวญิญาณ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมฆบรุษุ เธอรูธ้รรมอยา่งนี้ทีเ่ราแสดงแลว้แกใ่ครเลา่ 

วญิญาณอาศัยปัจจัยจงึเกดิขึน้ เรากลา่วไวแ้ลว้โดยปรยิายเป็นอเนกวา่ ‘ปราศจาก 

ปัจจัย ก็ไมม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ’ ก็เมือ่เป็นดังนี ้เธอชือ่วา่กลา่วตูเ่รา ขดุตน 

เองและจะประสบสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก เพราะทฏิฐทิีต่นถอืผดิ โมฆบรุษุ ความ 

เห็นของเธอนัน้จักเป็นไปเพือ่ส ิง่มใิชป่ระโยชน ์เพือ่ความทกุขต์ลอดกาลนาน” 

ปจัจยัเป็นเหตเุกดิแหง่วญิญาณ 

  [๓๙๙] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร สาตภิกิษุบตุรชาวประมงนีจ้ะเป็นผูท้ า 

ความเจรญิในธรรมวนัิยนีไ้ดบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “จะพงึมอียา่งไรได ้ขอ้นีม้ไีมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูอยา่งนี ้สาตภิกิษุบตุรชาวประมงจงึน่ังนิง่ เกอ้เขนิ 

คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่สาตภิกิษุบตุรชาวประมงเป็นผูน้ิง่ 

เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณแลว้ จงึตรัสกับเธอวา่ “โมฆบรุษุ 

เธอจักปรากฏดว้ยทฏิฐชิัว่ของตนนัน้ เราจักสอบถามภกิษุทัง้หลายในทีน่ี”้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายยอ่มรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ เหมอืนทีส่าตภิกิษุกลา่วตูเ่รา ขดุตนเอง 

และจะประสบสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก เพราะทฏิฐทิีต่นถอืผดิหรอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขอ้นีม้ไีมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้ เพราะวญิญาณ 

อาศัยปัจจัยจงึเกดิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสแลว้แกข่า้พระองคทั์ง้หลายโดยปรยิาย 

เป็นอเนกวา่ ‘ปราศจากปัจจัย ก็ไมม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ดลีะ ดลีะ เธอทัง้หลายรูท่ั้วถงึ 

ธรรมตามทีเ่ราแสดงแลว้ วญิญาณอาศัยปัจจัยจงึเกดิขึน้ เรากลา่วไวแ้ลว้โดย 

ปรยิายเป็นอเนกวา่ ‘ปราศจากปัจจัย ก็ไมม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ’ แตส่าตภิกิษุ 

บตุรชาวประมงนีก้ลา่วตูเ่รา ขดุตนเองและจะประสบสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมากดว้ย 

เพราะทฏิฐทิีต่นถอืผดิ ความเห็นอยา่งนัน้ของโมฆบรุษุนัน้ จักเป็นไปเพือ่ 

สิง่มใิชป่ระโยชน ์และเพือ่ความทกุขต์ลอดกาลนาน 

  [๔๐๐] ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณทีเ่กดิขึน้ เพราะอาศัยปัจจัยใด ๆ ก็ 

นับวา่ ‘วญิญาณ’ ตามปัจจัยนัน้ ๆ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยจักขแุละรปูารมณ์ 

ก็นับวา่ ‘จักขวุญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยโสตะและสทัทารมณ์ก็นับวา่ 

‘โสตวญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ์ก็นับวา่ ‘ฆาน- 

วญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยชวิหาและรสารมณ์ก็นับวา่ ‘ชวิหาวญิญาณ’ 

วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับวา่ ‘กายวญิญาณ’ 

วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ก็นับวา่ ‘มโนวญิญาณ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยเชือ้ใด ๆ ก็นับวา่ ‘ไฟ’ ตามเชือ้นัน้ ๆ 

ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยไมก็้นับวา่ ‘ไฟไม’้ ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยป่าก็นับวา่ 

‘ไฟป่า’ ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยหญา้ก็นับวา่ ‘ไฟหญา้’ ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยมลูโค 

ก็นับวา่ ‘ไฟมลูโค’ ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศัยแกลบก็นับวา่ ‘ไฟแกลบ’ ไฟทีต่ดิขึน้ 

เพราะอาศัยหยากเยือ่ก็นับวา่ ‘ไฟหยากเยือ่’ แมฉั้นใด วญิญาณก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยใด ๆ ก็นับวา่ ‘วญิญาณ’ ตามปัจจัยนัน้ ๆ วญิญาณที ่

เกดิขึน้เพราะอาศัยจักขแุละรปูารมณ์ก็นับวา่ ‘จักขวุญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยโสตะและสทัทารมณ์ก็นับวา่ ‘โสตวญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยฆานะและคันธารมณ์ก็นับวา่ ‘ฆานวญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

ชวิหาและรสารมณ์ก็นับวา่ ‘ชวิหาวญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยกายและ 

โผฏฐัพพารมณ์ก็นับวา่ ‘กายวญิญาณ’ วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยมโนและ 

ธรรมารมณ์ก็นับวา่ ‘มโนวญิญาณ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

 

ปจัจยัเป็นเหตเุกดิแหง่ขนัธ ์๕ 

  [๔๐๑] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นวา่ ‘ขันธ ์๕ เกดิขึน้แลว้หรอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเห็นวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้เกดิขึน้เพราะอาหารหรอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเห็นวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้มคีวามดับเป็นธรรมดาเพราะความดับ 

แหง่อาหารนัน้หรอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความสงสยัเกดิขึน้เพราะความเคลอืบแคลงวา่ ‘ขนัธ ์๕ นีม้หีรอืไม”่ 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความสงสยัเกดิขึน้เพราะความเคลอืบแคลงวา่ ‘ขนัธ ์๕ เกดิขึน้เพราะ 

อาหารนัน้มหีรอืไม”่ 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความสงสยัเกดิขึน้เพราะความเคลอืบแคลงวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้มคีวามดับเป็น 

ธรรมดา เพราะความดับแหง่อาหารนัน้มหีรอืไม”่ 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “บคุคลเห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ นีเ้กดิขึน้แลว้ 

ยอ่มละความสงสยัทีเ่กดิขึน้ไดห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “บคุคลเห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ เกดิขึน้เพราะ 

อาหารนัน้’ ยอ่มละความสงสยัทีเ่กดิขึน้ไดห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “บคุคลเห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้ มคีวาม 

ดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแหง่อาหารนัน้ยอ่มละความสงสยัทีเ่กดิขึน้ไดห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายหมดความสงสยัในขอ้วา่ ‘ขนัธ ์๕ นีเ้กดิขึน้แลว้แมด้ังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายหมดความสงสยัในขอ้วา่ ‘ขนัธ ์๕ เกดิขึน้เพราะอาหารนัน้แม ้

ดังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายหมดความสงสยัในขอ้วา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

เพราะความดับแหง่อาหารนัน้แมด้ังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ นี้ 

เกดิขึน้แลว้ดังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ 

เกดิขึน้เพราะอาหารนัน้ดังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเห็นดแีลว้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอันชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้ 

มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแหง่อาหารนัน้ดังนีห้รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “หากเธอทัง้หลายจะพงึตดิอยู ่เพลดิเพลนิอยู ่ปรารถนาอยู ่ยดึถอือยูซ่ ึง่ 

ทฏิฐอิันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนีว้า่ เป็นของเรา เธอทัง้หลายจะพงึรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ปรยีบ 

ดว้ยแพ ซึง่เราแสดงแลว้เพือ่ประโยชนแ์กก่ารสลัดออก มใิชแ่สดงเพือ่ประโยชนแ์ก ่

การยดึถอืหรอื” 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “หากเธอทัง้หลายไมต่ดิอยู ่ไมเ่พลดิเพลนิอยู ่ไมป่รารถนาอยู ่ไมย่ดึถอือยู ่

ซึง่ทฏิฐอิันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนีว้า่ เป็นของเรา เธอทัง้หลายจะพงึรูท่ั้วถงึธรรมที ่

เปรยีบดว้ยแพ ซึง่เราแสดงแลว้เพือ่ประโยชนแ์กก่ารสลัดออก มใิชแ่สดงเพือ่ 

ประโยชนแ์กก่ารยดึถอืหรอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

ปฏจิจสมปุบาท : กระบวนการเกดิ 

  [๔๐๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อาหาร ๔ ชนดินี ้ม ี

เพือ่ความด ารงอยูแ่หง่สตัวท์ีเ่กดิแลว้บา้ง เพือ่ความอนุเคราะหเ์หลา่สตัวท์ีแ่สวงหา 

ภพทีเ่กดิบา้ง 

  อาหาร ๔ ชนดิ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหาร(อาหารคอืค าขา้ว) หยาบบา้ง ละเอยีดบา้ง 

   ๒. ผัสสาหาร(อาหารคอืการสมัผัส) 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร(อาหารคอืความจงใจ) 

   ๔. วญิญาณาหาร(อาหารคอืวญิญาณ) 

  อาหาร ๔ ชนดินีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  อาหาร ๔ ชนดิ นีม้ตีัณหาเป็นตน้เหต ุมตีัณหาเป็นเหตเุกดิ มตีัณหาเป็นทีเ่กดิ 

มตีัณหาเป็นแดนเกดิ 

  ตัณหานีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  ตัณหานีม้เีวทนาเป็นตน้เหต ุมเีวทนาเป็นเหตเุกดิ มเีวทนาเป็นทีเ่กดิ มเีวทนา 

เป็นแดนเกดิ 

  เวทนานีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  เวทนานีม้ผีัสสะเป็นตน้เหต ุมผีัสสะเป็นเหตเุกดิ มผีสัสะเป็นทีเ่กดิ มผีัสสะ 

เป็นแดนเกดิ 

  ผัสสะนีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  ผัสสะนีม้สีฬายตนะเป็นตน้เหต ุมสีฬายตนะเป็นเหตเุกดิ มสีฬายตนะเป็นที ่

เกดิ มสีฬายตนะเป็นแดนเกดิ 

  สฬายตนะนีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  สฬายตนะนีม้นีามรปูเป็นตน้เหต ุมนีามรปูเป็นเหตเุกดิ มนีามรปูเป็นทีเ่กดิ 

มนีามรปูเป็นแดนเกดิ 

  นามรปูนีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  นามรปูนีม้วีญิญาณเป็นตน้เหต ุมวีญิญาณเป็นเหตเุกดิ มวีญิญาณเป็นทีเ่กดิ 

มวีญิญาณเป็นแดนเกดิ 

  วญิญาณนีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  วญิญาณนีม้สีงัขารเป็นตน้เหต ุมสีงัขารเป็นเหตเุกดิ มสีงัขารเป็นทีเ่กดิ ม ี

สงัขารเป็นแดนเกดิ 

  สงัขารทัง้หลายเหลา่นีม้อีะไรเป็นตน้เหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นทีเ่กดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  สงัขารทัง้หลายเหลา่นีม้อีวชิชาเป็นตน้เหต ุมอีวชิชาเป็นเหตเุกดิ มอีวชิชา 

เป็นทีเ่กดิ มอีวชิชาเป็นแดนเกดิ 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย  สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย  วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย  นามรปูจงึม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย  สฬายตนะจงึม ี

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจงึม ี

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจงึม ี

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจงึม ี

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อปุาทานจงึม ี

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย  ภพจงึม ี

  เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาตจิงึม ี

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

      อปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

  [๔๐๓] ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม’ี 

เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งไร” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม ีในเรือ่งนี้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี เพราะภพเป็นปัจจัย 

ชาตจิงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี เพราะอปุาทาน 

เป็นปัจจัย ภพจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เรากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี เพราะตัณหาเป็น 

ปัจจัย อปุาทานจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายม ี

ความเห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี เพราะผัสสะเป็น 

ปัจจัย เวทนาจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี เพราะ 

สฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มคีวามเห็นเป็นอยา่งนี้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม’ี เพราะนาม- 

รปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มคีวามเห็นเป็นอยา่งนี้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี เพราะ 

วญิญาณเป็นปัจจัย นามรูปจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มคีวามเห็นเป็นอยา่งนี้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม’ี เพราะสงัขาร 

เป็นปัจจัย วญิญาณจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม’ี ภกิษุทัง้หลาย 

เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึมใีชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ีในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๔๐๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีก่ลา่วนัน้ถกูตอ้งแลว้ 

เธอทัง้หลายกลา่วอยา่งนัน้ แมเ้ราก็กลา่วอยา่งนัน้ เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่ 

นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ คอื 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย  สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย  วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย  นามรปูจงึม ี

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย  สฬายตนะจงึม ี

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจงึม ี

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจงึม ี

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจงึม ี

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อปุาทานจงึม ี

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย  ภพจงึม ี

  เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาตจิงึม ี

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

      อปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

 

ปฏจิจสมปุบาท : กระบวนการดบั 

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ๑ 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 และ 

      อปุายาสจงึดับ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

  [๔๐๕] ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ’ เพราะ 

ชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ ในเรือ่งนี้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ’ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ 

ใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ ในเรือ่งนี้ ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็นเป็นอยา่งนี้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ’ เพราะอปุาทานดับ 

ภพจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วริาคะ ในทีน่ีห้มายถงึมรรค (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๔/๒๑๖, ว.ิอ. ๓/๑/๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ’ เพราะตัณหาดับ 

อปุาทานจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ’ เพราะเวทนาดับ 

ตัณหาจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ’ เพราะผัสสะดับ เวทนา 

จงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ’ เพราะสฬายตนะดับ 

ผัสสะจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ’ เพราะนามรปูดับ 

สฬายตนะจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ’ เพราะวญิญาณดับ 

นามรปูจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวาม 

เห็นเป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ’ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ’ ภกิษุทัง้หลาย 

เพราะอวชิชาดับสงัขารจงึดับใชห่รอืไม ่หรอืวา่ในเรือ่งนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามเห็น 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  [๔๐๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีก่ลา่วนัน้ถกูตอ้งแลว้ 

เธอทัง้หลายกลา่วอยา่งนี ้แมเ้ราก็กลา่วอยา่งนี ้เมือ่ส ิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะ 

สิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ คอื 

  เพราะอวชิชาดับ  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 และอปุายาส 

     จงึดับ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

 

พระธรรมคณุ 

  [๔๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีจ้ะพงึกลับระลกึถงึ๑ขนัธ ์

ธาต ุอายตนะ ในอดตีกาลวา่ ‘ในอดตีกาลยาวนาน เราไดม้แีลว้หรอื หรอืมไิดม้ ี

แลว้หนอ เราไดเ้ป็นอะไรมาหนอ เราไดเ้ป็นอยา่งไรมาหนอ เราไดเ้ป็นอะไรแลว้จงึ 

มาเป็นอะไรอกีหนอ’ บา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีจ้ะพงึกลับระลกึถงึขนัธ ์ธาต ุอายตนะในอนาคต 

วา่ ‘ในอนาคตกาลยาวนาน เราจักมหีรอื หรอืจักไมม่หีนอ เราจักเป็นอะไรหนอ 

เราจักเป็นอยา่งไรหนอ เราจักเป็นอะไรแลว้ไปเป็นอะไรอกีหนอ’ บา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนี ้จะพงึมคีวามสงสยัภายในตนปรารภปัจจบุันกาล 

ในบัดนีว้า่ ‘เราเป็นอยูห่รอื หรอืไมเ่ป็นอยูห่นอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอยา่งไรหนอ 

สตัวน์ีม้าจากไหนหนอ และเขาจักไปไหนกันหนอ’ บา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีจ้ะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระศาสดาเป็นครขูองเรา 

ทัง้หลาย เราทัง้หลายตอ้งกลา่วอยา่งนีด้ว้ยความเคารพตอ่พระศาสดา’ บา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีจ้ะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณะตรัสอยา่งนี ้

และเราทัง้หลายผูช้ ือ่วา่เป็นสมณะ ก็กลา่วอยา่งนี’้ บา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลบัระลกึถงึ หมายถงึการแลน่ไปตามอ านาจตัณหาและทฏิฐดิว้ยอ านาจวจิกิจิฉา ทีท่รงมุง่จะตรัสถามวา่ 

   เมือ่รูเ้ห็นถงึปัจจัยแหง่การเกดิครบองค ์๑๒ แลว้ มคีวามสงสัยอยูอ่กีหรอืไม ่(ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๗/๒๑๖, ม.ม.ู 

   ฏกีา ๒/๔๐๗/๒๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนี ้จะพงึยกยอ่งศาสดาอืน่บา้งหรอืไม่” 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีจ้ะพงึเชือ่ถอืขอ้วตัร การตืน่ลัทธ ิและการถอื 

มงคล๑ของพวกสมณพราหมณ์ปถุชุน โดยเชือ่วา่เป็นแกน่สารบา้งหรอืไม”่ 

  “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดทีเ่ธอทัง้หลายรูเ้อง เห็นเอง ทราบเองแลว้ เธอทัง้หลายจะพงึกลา่ว 

ถงึเฉพาะสิง่นัน้มใิชห่รอื” 

  “เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีก่ลา่วนัน้ถกูตอ้งแลว้ เราน าเธอทัง้หลายเขา้ไป 

(ถงึนพิพาน)แลว้ดว้ยธรรมนี ้ซ ึง่ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ย 

กาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ธรรมนีผู้ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูน 

พงึรูเ้ฉพาะตน’ เราจงึกลา่วไวอ้ยา่งนี้” 

องคป์ระกอบแหง่การเกดิในครรภ ์

  [๔๐๘] ภกิษุทัง้หลาย เพราะปัจจัย ๓ ประการประชมุพรอ้มกัน การถอื 

ก าเนดิในครรภจ์งึมไีด ้

  ในสตัวโ์ลกนี ้มารดาบดิาอยูร่ว่มกัน แตม่ารดายังไมม่รีะด ูและคันธัพพะ๒ยัง 

ไมป่รากฏ การถอืก าเนดิในครรภก็์ยังมไีมไ่ด ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้วตัร ในทีน่ีห้มายถงึวัตรเป็นคนใบ ้วัตรเยีย่งชา้ง วัตรเยีย่งมา้ วัตรเยีย่งโค เป็นตน้ (ด ูข.ุม. (แปล) 

   ๒๙/๒๗/๑๑๑) การตืน่ลทัธ ิหมายถงึความยดึมั่นความเห็นของตนวา่ “นีจ้รงิ อย่างอืน่ไมจ่รงิ” การถอื 

   มงคล หมายถงึการยดึถอืรปูหรอืเสยีง เป็นตน้วา่เป็นมงคล (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๗/๒๑๖-๒๑๗, ม.ม.ูฏกีา 

   ๒/๔๐๗/๒๗๗) 

๒ คนัธพัพะ ในทีน่ีห้มายถงึสัตวผ์ูจ้ะมาเกดิในครรภนั์น้ (ปฏสินธวิญิญาณ) (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๘/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  ในสตัวโ์ลกนี ้มารดาบดิาอยูร่ว่มกัน มารดามรีะด ูแตค่ันธัพพะยังไมป่รากฏ 

การถอืก าเนดิในครรภก็์ยังมไีมไ่ด ้

  แตเ่มือ่ใด มารดาบดิาอยูร่ว่มกัน มารดามรีะด ูและคนัธัพพะก็ปรากฏ เมือ่นัน้ 

เพราะปัจจัย ๓ ประการประชมุพรอ้มกันอยา่งนี ้การถอืก าเนดิในครรภจ์งึมไีด ้

  มารดายอ่มรักษาทารกในครรภนั์น้ ๙ เดอืนบา้ง ๑๐ เดอืนบา้ง จงึคลอด 

ทารกผูเ้ป็นภาระหนักนัน้ดว้ยความกังวลใจมาก และเลีย้งทารกผูเ้ป็นภาระหนักนัน้ 

ซึง่เกดิแลว้ดว้ยโลหติของตนดว้ยความหว่งใยมาก 

  น ้านมของมารดานับเป็นโลหติในอรยิวนัิย กมุารนัน้อาศัยความเจรญิและ 

ความเตบิโตแหง่อนิทรยีทั์ง้หลาย ยอ่มเลน่ดว้ยเครือ่งเลน่ส าหรับกมุาร คอื 

ไถเล็ก ๆ ตไีมห้ึง่ หกคะเมน เลน่กังหัน ตวงทราย รถเล็ก ธนูเล็ก 

  ภกิษุทัง้หลาย กมุารนัน้อาศัยความเจรญิและความเตบิโตแหง่อนิทรยี ์

ทัง้หลาย อิม่เอบิ พรอ้มพร่ัง บ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ ประการ คอื 

   ๑. รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  [๔๐๙] กมุารนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ก าหนัด๑ในรปูทีน่่ารัก ขดัเคอืงในรปูที ่

ไมน่่ารัก เป็นผูม้สีตใินกายไมต่ัง้มั่น และมจีติเป็นกามาวจร๒อยู ่ไมรู่ช้ดัถงึเจโตวมิตุต ิ

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ก าหนดั ในทีน่ีห้มายถงึใหเ้กดิราคะขึน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๙/๒๑๘) 

๒ จติเป็นกามาวจร ในทีน่ีห้มายถงึจติฝ่ายอกศุล (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๙/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

ปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมตามความเป็นจรงิ เขาเป็นผู ้

สมบรูณ์ดว้ยความยนิดแีละความยนิรา้ย๑อยา่งนี ้เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม ยอ่มเพลดิเพลนิ บน่ถงึ๒ ตดิใจเวทนานัน้ 

เมือ่กมุารนัน้เพลดิเพลนิ บน่ถงึ ตดิใจเวทนานัน้อยู ่ความเพลดิเพลนิก็เกดิขึน้ 

ความเพลดิเพลนิในเวทนาทัง้หลาย เป็นอปุาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

  ฟังเสยีงทางห ู... 

  ดมกลิน่ทางจมกู ... 

  ลิม้รสทางลิน้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ก าหนัดในธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ขดัเคอืงในธรรมารมณ์ 

ทีไ่มน่่ารัก ยอ่มเป็นผูม้สีตใินกายไมต่ัง้มั่น และมจีติเป็นกามาวจรอยู ่ไมรู่ช้ดัถงึ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมตามความเป็นจรงิ 

เขาเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยความยนิดแีละความยนิรา้ยอยา่งนี ้เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม ยอ่มเพลดิเพลนิ บน่ถงึ ตดิใจเวทนา 

นัน้อยู ่เมือ่กมุารนัน้เพลดิเพลนิ บน่ถงึ ตดิใจเวทนานัน้อยู ่ความเพลดิเพลนิก็เกดิขึน้ 

ความเพลดิเพลนิในเวทนาทัง้หลาย เป็นอปุาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความยนิด ี(อนุโรธะ) หมายถงึราคะ ความยนิรา้ย (วโิรธะ) หมายถงึโทสะ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๙/๒๑๘) 

๒ เพลดิเพลนิ หมายถงึมตีัณหาทะยานอยาก บน่ถงึ หมายถงึพร ่าเพอ้วา่ “สขุหนอ ๆ” (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๙/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

 

พระพทุธคณุ 

  [๔๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนี ้เป็นอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

ตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ี ่

ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค ตถาคตนัน้รูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และสอนหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น คหบด ีบตุรคหบด ีหรอือนุชน(คนผูเ้กดิภายหลัง)ในตระกลูใด 

ตระกลูหนึง่ยอ่มฟังธรรมนัน้ ฟังธรรมนัน้แลว้ไดศ้รัทธาในตถาคต เมือ่มศีรัทธา 

แลว้ยอ่มตระหนักวา่ ‘การอยูค่รองเรอืนเป็นเรือ่งอดึอัด เป็นทางแหง่ธลุ ีการบวช 

เป็นทางปลอดโปรง่ การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

ครบถว้นดจุสงัขข์ดั มใิชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ ตอ่มา เขาละทิง้กองโภคสมบัตนิอ้ย 

ใหญ ่และเครอืญาตนิอ้ยใหญ ่โกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

สกิขาและสาชพีของภกิษุ 

  [๔๑๑] เขาเมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพีเสมอดว้ย 

ภกิษุทัง้หลาย คอื 

   ๑. ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทัณฑาวธุ และศสัตราวธุ มคีวาม 

       ละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. ละเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์รับเอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุง่หวงัแตข่อง 

       ทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

   ๓. ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย ์

       เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม๑ อันเป็นกจิของชาวบา้น 

   ๔. ละเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์ม ี

       ถอ้ยค าเป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

   ๕. ละเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ป 

       บอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไมม่า 

       บอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิ 

       คนทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแต ่

       ถอ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๖. ละเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ 

   ๗. ละเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูแตค่ าจรงิ 

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีี ่

       อา้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

   ๘. เวน้ขาดจากการพรากพชืคาม๒และภตูคาม๓ 

   ๙. ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล๔ 

          ๑๐. เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่ 

       ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล 

          ๑๑. เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้

       ของหอม และเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัว 

          ๑๒. เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

          ๑๓. เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ 

          ๑๔. เวน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิ๕ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๙๒ (จูฬหัตถปิโทปมสตูร) หนา้ ๓๒๓ ในเล่มนี ้

๒-๕ ดเูชงิอรรถที ่๑-๔ ขอ้ ๒๙๓ (จูฬหัตถปิโทปมสตูร) หนา้ ๓๒๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

          ๑๕. เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ 

          ๑๖. เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

          ๑๗. เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย 

          ๑๘. เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ 

          ๑๙. เวน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุร 

          ๒๐. เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา 

          ๒๑. เวน้ขาดจากการรับเรอืกสวน ไรน่า และทีด่นิ 

          ๒๒. เวน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

          ๒๓. เวน้ขาดจากการซือ้การขาย 

          ๒๔. เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่งตวงวดั 

          ๒๕. เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง 

          ๒๖. เวน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว 

        การปลน้ และการขูก่รรโชก 

  ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป 

ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีนกมปีีกจะบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็มแีตปี่กของมันเป็นภาระบนิไป 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและ 

บณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีภกิษุนัน้ประกอบดว้ย 

อรยิสลีขนัธน์ีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันปราศจากโทษในภายใน 

  ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความส ารวม 

จักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางห ู... 

  ดมกลิน่ทางจมกู ... 

  ลิม้รสทางลิน้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความ 

ส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุนัน้ 

ประกอบดว้ยอรยิอนิทรยีสงัวร ยอ่มเสวยสขุอันไมร่ะคนกับกเิลสในภายใน 

  ภกิษุนัน้ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร การฉัน การดืม่ 

การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การหลับ 

การตืน่ การพดู การนิง่ 

การท าจติใหบ้รสิทุธ ิ ์

  [๔๑๒] ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวรและอรยิสต-ิ 

สมัปชญัญะนีแ้ลว้พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า 

ป่าชา้ ป่าทบึ ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันภัตตาหาร 

เสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา (ความ 

เพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่)ในโลก มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละพยาบาทและความมุง่รา้ย มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชน์ 

เกือ้กลูสรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากพยาบาทและความมุง่รา้ย ละถนีมทิธะ 

(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่งมสีตสิมัปชญัญะอยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและความร าคาญ 

ใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ 

ละวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๘. มหาตัณหาสขัยสตูร 

  [๔๑๓] ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ซ ึง่เป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ 

และเป็นเหตทุ าปัญญาใหอ้อ่นก าลังไดแ้ลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิาร 

สงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ๑ บรรล ุ

จตตุถฌาน ฯลฯ๒อยู ่

ความดบัแหง่กองทกุข ์

  [๔๑๔] ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ไมก่ าหนัดในรปูทีน่่ารัก ไมข่ดัเคอืงในรปู 

ทีน่่าชงั ยอ่มเป็นผูม้สีตใินกายตัง้มั่น และมจีติหาประมาณมไิด ้๓อยู ่ทราบชดัถงึ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมตามความเป็นจรงิ 

เธอละความยนิดยีนิรา้ยอยา่งนีแ้ลว้ เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ สขุก็ตาม ทกุข ์

ก็ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม ก็ไมเ่พลดิเพลนิ ไมบ่น่ถงึ ไมต่ดิใจเวทนานัน้ เมือ่ 

ภกิษุนัน้ไมเ่พลดิเพลนิ ไมบ่น่ถงึ ไมต่ดิใจเวทนานัน้อยู ่ความเพลดิเพลนิในเวทนา 

ทัง้หลายจงึดับไป เพราะความเพลดิเพลนิดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ 

ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสของภกิษุนัน้จงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ 

ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

  ฟังเสยีงทางห ู... 

  ดมกลิน่ทางจมกู ... 

  ลิม้รสทางลิน้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๑ (ภยเภรวสตูร) หนา้ ๔๑ ในเลม่นี้ 

๓ มจีติหาประมาณมไิด ้หมายถงึผูม้โีลกตุตรจติหาประมาณมไิด ้คอืผูพ้ร่ังพรอ้มดว้ยมรรคจติ (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๑๔/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ไมข่ดัเคอืง 

ในธรรมารมณ์ทีน่่าชงั ยอ่มเป็นผูม้สีตใินกายตัง้มั่น และมจีติหาประมาณมไิดอ้ยู ่

ทราบชดัถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรม 

ตามความเป็นจรงิ เธอละความยนิดยีนิรา้ยอยา่งนีแ้ลว้ เสวยเวทนาอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ สขุก็ตาม ทกุขก็์ตาม มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม ก็ไมเ่พลดิเพลนิ ไมบ่น่ถงึ ไม ่

ตดิใจเวทนานัน้ เมือ่ภกิษุนัน้ไมเ่พลดิเพลนิ ไมบ่น่ถงึ ไมต่ดิใจเวทนานัน้อยู่ 

ความเพลดิเพลนิในเวทนาทัง้หลายจงึดับไป เพราะความเพลดิเพลนิดับ อปุาทาน 

จงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสของภกิษุนัน้จงึดับ ความดับ 

แหง่กองทกุขทั์ง้ส ิน้นัน้ ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงทรงจ าตัณหาสงัขยวมิตุติ๑โดยยอ่ของเรานี ้

อนึง่ เธอทัง้หลายจงทรงจ าสาตภิกิษุบตุรชาวประมงวา่ เป็นผูต้ดิอยูใ่นขา่ยคอื 

ตัณหาและกองแหง่ตัณหาใหญ”่ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาตณัหาสงัขยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. มหาอสัสปรุสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในอสัสปรุนคิม สตูรใหญ ่

ขอ้ปฏบิตัขิองสมณะ 

  [๔๑๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีอ่ัสสปรุนคิมของพระราชกมุารชาวอังคะ 

ในแควน้อังคะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตณัหาสงัขยวมิตุต ิหมายถงึเทศนาเป็นเหตหุลดุพน้เพราะความสิน้ไปแหง่ตัณหา (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๔/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย หมูช่นรูจั้กเธอทัง้หลายวา่ ‘สมณะ สมณะ’ เธอทัง้หลาย 

เมือ่เขาถามวา่ ‘ทา่นทัง้หลายเป็นใคร’ ก็ปฏญิญาวา่ ‘เราทัง้หลายเป็นสมณะ’ 

เมือ่เธอทัง้หลายนัน้ ผูม้ชี ือ่อยา่งนี ้มปีฏญิญาอยา่งนี ้ก็ควรส าเหนยีกวา่ ‘เรา 

ทัง้หลายจักสมาทานประพฤตธิรรม๑ทีท่ าใหเ้ป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ เมือ่เรา 

ทัง้หลายปฏบิัตอิยูอ่ยา่งนี ้ชือ่และปฏญิญานีข้องเราทัง้หลายก็จักเป็นความจรงิแท ้

ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ เราทัง้หลายใชส้อยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย- 

เภสชับรขิารของทายกเหลา่ใด ปัจจัยทัง้หลายของทายกเหลา่นัน้ ก็จักมผีลมาก 

มอีานสิงสม์ากเพราะเราทัง้หลาย อกีอยา่งหนึง่ บรรพชานีข้องเราทัง้หลาย ก็จักไม ่

เป็นหมัน จักมผีล มคีวามเจรญิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

หริโิอตตปัปะ 

  [๔๑๖] ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะ’ 

บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ พอละ 

ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์าก 

ความเป็นสมณะ๒ เราทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ 

ขึน้ไปมไิดม้’ี เธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลาย 

ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชนจ์ากความเป็น 

สมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม หมายถงึไตรลักษณ์ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา แตใ่นทีน่ีท้รงมุง่แสดงหริ ิ

   และโอตตัปปะ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๕/๒๒๐) 

๒ ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะ มหีลายนัย ดังนี้ หมายถงึอรยิมรรคมอีงค ์๘ บา้ง หมายถงึความสิน้ราคะ 

   ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะบา้ง (ด ูส .ม. (แปล) ๑๙/๓๖/๓๔) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ และผล ๔ 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๖/๒๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

 

กายสมาจารบรสิทุธิ ์

  [๔๑๗] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักมกีายสมาจาร 

บรสิทุธิ์๑ ปรากฏ เปิดเผย ไมบ่กพรอ่งและส ารวมระวัง จักไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

ดว้ยความเป็นผูม้กีายสมาจารอันบรสิทุธินั์น้’ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่ง 

นีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจารบรสิทุธิแ์ลว้ พอละ 

ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์าก 

ความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็บรรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไป 

มไิดม้’ี เธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลาย 

ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชนจ์ากความเป็น 

สมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

วจสีมาจารบรสิทุธิ ์

  [๔๑๘] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักมวีจสีมาจารบรสิทุธิ์๒ 

ปรากฏ เปิดเผย ไมบ่กพรอ่งและส ารวมระวงั จักไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ดว้ยความ 

เป็นผูม้วีจสีมาจารบรสิทุธินั์น้’ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้ 

หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจารและวจสีมาจารบรสิทุธิแ์ลว้ พอละ 

ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์าก 

ความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็ถงึแลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไป 

มไิดม้’ี เธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลาย 

ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชนจ์ากความเป็น 

สมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มกีายสมาจารบรสิทุธิ ์หมายถงึภกิษุไมฆ่า่สัตว ์ไมลั่กทรัพย ์ไมป่ระพฤตผิดิในกาม ไมใ่ชฝ่้ามอื กอ้นดนิ 

   ทอ่นไม ้หรอืศัสตราทบุตเีบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ หรอืไมเ่งือ้มอืหรอืทอ่นไมไ้ลก่าทีก่ าลังดืม่น ้าในหมอ้น ้า หรอืจกิ 

   กนิขา้วสกุในบาตร (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๗/๒๒๒) 

๒ มวีจสีมาจารบรสิทุธิ ์หมายถงึภกิษุไมพ่ดูเท็จ ไมพ่ดูค าหยาบ ไม่พดูเพอ้เจอ้ ไมก่ลา่วดหูมิน่ใครๆ หรอืไม ่

   กล่าวถากถางเยาะเยย้ภกิษุใดๆ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๘/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

 

มโนสมาจารบรสิทุธิ ์

  [๔๑๙] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักมมีโนสมาจาร 

บรสิทุธิ์๑ ปรากฏ เปิดเผย ไมบ่กพรอ่งและส ารวมระวัง จักไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ 

ดว้ยความเป็นผูม้มีโนสมาจารบรสิทุธินั์น้’ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจาร วจสีมาจาร และมโนสมาจาร 

บรสิทุธิแ์ลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี้ 

ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ที ่

ควรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้’ี เธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอ 

บอกเธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่

ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

อาชวีะบรสิทุธิ ์

  [๔๒๐] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักมอีาชวีะบรสิทุธิ์๒ 

ปรากฏ เปิดเผย ไมบ่กพรอ่งและส ารวมระวงั จักไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ ืน่ดว้ยความ 

เป็นผูม้อีาชวีะบรสิทุธินั์น้’ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

เป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจาร วจสีมาจาร มโนสมาจาร และอาชวีะ 

บรสิทุธิแ์ลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี้ 

ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ที ่

ควรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้’ี เธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอก 

เธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชน์ 

จากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มมีโนสมาจารบรสิทุธิ ์หมายถงึภกิษุไมม่อีภชิฌา ไมม่จีติพยาบาท ไมม่คีวามเห็นผดิ ไมย่นิดทีองและเงนิ 

   หรอืไมต่รกึถงึกามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติก (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๙/๒๒๓) 

๒ มอีาชวีะบรสิทุธิ ์หมายถงึภกิษุไมเ่ลีย้งชพีดว้ยกรรมทีไ่มส่มควร เชน่ การรักษาไข ้การใหน้ ้ามันทาเทา้ 

   การหงุน ้ามัน พดูเลยีบเคยีงขอผูอ้ืน่ หรอืการสะสมปัญจโครสมเีนยใสเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๒๐/๒๒๓-๒๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

 

ส ารวมอนิทรยี ์

  [๔๒๑] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักเป็นผูคุ้ม้ครองทวาร 

แลว้ในอนิทรยีทั์ง้หลาย เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื จักปฏบิัตเิพือ่ 

ความส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม 

คอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จักรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ฟังเสยีงทางห ู... 

  ดมกลิน่ทางจมกู ... 

  ลิม้รสทางลิน้ ... 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื จักปฏบิัตเิพือ่ความส ารวม 

มนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัส 

ครอบง าได ้จักรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี’์ บางทเีธอทัง้หลายจะ 

มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจารบรสิทุธิ ์

วจสีมาจารบรสิทุธิ ์มโนสมาจารบรสิทุธิ ์อาชวีะบรสิทุธิแ์ลว้ และเป็นผูคุ้ม้ครองทวาร 

แลว้ในอนิทรยีทั์ง้หลาย พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ย 

กจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ 

กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้’ี เธอทัง้หลาย ถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ 

เราขอบอกเธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่

ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

 

รูจ้กัประมาณในโภชนะ 

  [๔๒๒] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักรูจั้กประมาณใน 

โภชนะ จักพจิารณาโดยแยบคายแลว้กลนืกนิอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ ไมใ่ชเ่พือ่ความมัวเมา 

ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตเ่พยีงเพือ่กายนีด้ ารงอยูไ่ด ้เพือ่ใหช้วีตินิทรยี ์

เป็นไป เพือ่บ าบัดความหวิ เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์โดยอบุายนี ้เราจัก 

ก าจัดเวทนาเกา่เสยีได ้และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความด ารงอยูแ่หง่ชวีติ 

ความไมม่โีทษ และการอยูโ่ดยผาสกุจักมแีกเ่รา‘๑ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจารบรสิทุธิ ์วจ-ี 

สมาจารบรสิทุธิ ์มโนสมาจารบรสิทุธิ ์อาชวีะบรสิทุธิ ์เป็นผูคุ้ม้ครองทวารแลว้ 

ในอนิทรยีทั์ง้หลาย และจักรูจั้กประมาณในโภชนะ พอละ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี้ 

เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะเรา 

ทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้อีกี’ เธอ 

ทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอ 

ทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะทีเ่ธอ 

ทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

ตืน่บ าเพ็ญเพยีร 

  [๔๒๓] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักเป็นผูป้ระกอบ 

ความเพยีรในธรรมเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง จักช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมอันเป็น 

เครือ่งขดัขวางดว้ยการเดนิจงกรมและการน่ังตลอดวนั จักช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

ธรรมเป็นเครือ่งขดัขวางดว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปฐมยามแหง่ราตร ี

ส าเร็จการนอนดจุราชสหีโ์ดยตะแคงขา้งเบือ้งขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๒๓ หนา้ ๒๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

หมายใจวา่จะลกุขึน้ตลอดมัชฌมิยามแหง่ราตร ีลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรม 

เป็นเครือ่งขดัขวางดว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปัจฉมิยามแหง่ราตร’ี บางท ี 

เธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตัปปะแลว้ มกีาย- 

สมาจารบรสิทุธิ ์วจสีมาจารบรสิทุธิ ์มโนสมาจารบรสิทุธิ ์อาชวีะบรสิทุธิ ์เป็นผู ้

คุม้ครองทวารแลว้ในอนิทรยีทั์ง้หลาย และรูจั้กประมาณในโภชนะ ประกอบความ 

เพยีรในธรรมเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่งแลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลาย 

ท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะ เราทัง้หลายก็ได ้

บรรลแุลว้โดยล าดับ กจิอะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้อีกี’ เธอทัง้หลายถงึความ 

ยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิ 

ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา 

อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

เจรญิสตสิมัปชญัญะ 

  [๔๒๔] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ 

ท าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ูการเหลยีวด ูการคูเ้ขา้ 

การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร การฉัน การดืม่ การเคีย้ว 

การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ 

การพดู การนิง่’ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายเป็นผูม้หีริ-ิ 

โอตตัปปะแลว้ มกีายสมาจารบรสิทุธิ ์วจสีมาจารบรสิทุธิ ์มโนสมาจารบรสิทุธิ ์

อาชวีะบรสิทุธิแ์ลว้ เป็นผูคุ้ม้ครองทวารแลว้ในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูจั้กประมาณ 

ในโภชนะ ประกอบความเพยีรในธรรมเป็นเครือ่งตืน่อยา่งตอ่เนือ่ง และม ี

สตสิมัปชญัญะแลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่นี ้เราทัง้หลายท ากจิเสร็จแลว้ ดว้ยกจิ 

เพยีงเทา่นี ้ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะเราทัง้หลายก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดบั กจิ 

อะไร ๆ ทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปมไิดม้อีกี’ เธอทัง้หลายยนิดดีว้ยกจิเพยีงเทา่นัน้ เรา 

ขอบอกเธอทัง้หลาย ขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปยังมอียู ่

ประโยชนจ์ากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

 

การละนวิรณ์ ๕ 

  [๔๒๕] กจิทีค่วรท าใหย้ ิง่ข ึน้ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพั้กอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา 

ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ป่าทบึ ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตเิฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา 

(ความเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่)ในโลก มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติ 

ใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ 

ประโยชนเ์กือ้กลูสรรพสตัวอ์ยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละ 

ถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละความเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง ม ี

สตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ(ความ 

ฟุ้งซา่นและความร าคาญใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบอยูภ่ายใน ช าระจติให ้

บรสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ 

ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา 

  [๔๒๖] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนคนกูห้นีม้าลงทนุจนประสบผลส าเร็จ 

ใชห้นีเ้กา่ทีเ่ป็นตน้ทนุจนหมด เก็บก าไรทีเ่หลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา เขาคดิวา่ 

‘เมือ่กอ่น เรากูห้นีม้าลงทนุ การงานส าเร็จผลดไีดใ้ชห้นีเ้กา่ทีย่มืมาลงทนุหมดแลว้ 

และก าไรก็ยังมเีหลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดบูตุรภรรยา’ เพราะความไมม่หีนีส้นิเป็นเหต ุ

เขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  คนไขถ้งึความล าบาก เจ็บหนัก บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง ตอ่มาหายป่วย 

บรโิภคอาหารไดก้ลับมกี าลัง เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่น เราป่วย ถงึความล าบาก 

เจ็บหนัก บรโิภคอาหารไมไ่ด ้ไมม่กี าลัง บัดนีห้ายป่วย บรโิภคอาหารได ้

มกี าลังเป็นปกต’ิ เพราะการหายจากโรคเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและ 

ความสขุใจ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

  คนตอ้งโทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า ตอ่มาพน้โทษออกจากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพ 

ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราตอ้งโทษถกูคมุขงัในเรอืนจ า บัดนี ้

พน้โทษออกจากเรอืนจ าโดยสวสัดภิาพ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ’ เพราะการพน้ 

จากเรอืนจ าเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  คนทีต่กเป็นทาส พึง่ตัวเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ จะไปไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้

ตอ่มาพน้จากความเป็นทาส พึง่ตัวเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่ เป็นไทแกต่ัวเอง จะไป 

ไหนก็ไดต้ามใจชอบ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเราเป็นทาส พึง่ตัวเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่ผูอ้ ืน่ 

จะไปไหนตามใจชอบก็ไมไ่ด ้บัดนีพ้น้จากความเป็นทาส พึง่ตัวเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ ืน่ 

เป็นไทแกต่ัวเอง จะไปไหนก็ไดต้ามใจชอบ’ เพราะความเป็นไทแกต่นเองเป็นเหต ุ

เขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจและความสขุใจ 

  คนมทีรัพยส์มบตั ิเดนิทางไกลกันดาร ตอ่มาเขาขา้มพน้ทางกันดารนัน้ได ้

โดยสวสัดภิาพ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เขาคดิวา่ ‘เมือ่กอ่นเรามทีรัพยส์มบตั ิ

เดนิทางไกลกันดาร บัดนี ้ขา้มพน้ทางกันดารโดยสวัสดภิาพ ไมต่อ้งเสยีคา่ใช ้

จา่ยใด ๆ’ เพราะการพบภมูสิถานอันรม่เย็นเป็นเหต ุเขาจงึไดรั้บความเบกิบานใจ 

และความสขุใจ แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ประการนี้ 

ทีต่นยังละไมไ่ดเ้หมอืนหนี ้โรค เรอืนจ า ความเป็นทาส และทางไกลกันดาร และ 

พจิารณาเห็นนวิรณ์ ๕ ประการนีท้ีต่นละไดแ้ลว้เหมอืนความไมม่หีนี ้ความไมม่โีรค 

การพน้โทษจากเรอืนจ า ความเป็นไทแกต่นเอง และภมูสิถานอันสงบรม่เย็น 

อปุมาฌาน ๔ 

  [๔๒๗] ภกิษุนัน้ละนวิรณ์ ๕ ประการนีอ้ันเป็นเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ 

เป็นเครือ่งท าปัญญาใหถ้อยก าลังไดแ้ลว้ สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอท ากายนี้ 

ใหชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ เต็มเป่ียมดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่ ี

สว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง พนักงานสรงสนาน หรอื 

ลกูมอืพนักงานสรงสนานผูช้ านาญ เทผงถตูัวลงในภาชนะส ารดิแลว้เอาน ้าประพรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

ใหต้ดิเป็นกอ้น พอตกเย็น กอ้นถตูัวทีย่างซมึไปจับก็ตดิกันหมดไมก่ระจายออก 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ เต็มเป่ียมดว้ยปีต ิ

และสขุอันเกดิจากวเิวก รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอัน 

เกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง 

  [๔๒๘] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป 

ภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ 

เต็มเป่ียม ซาบซา่นอยูด่ว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่น 

ไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึ 

เป็นวงัวน ไมม่ทีางทีก่ระแสน ้าจะไหลเขา้ได ้ทัง้ดา้นตะวนัออก ดา้นตะวนัตก ดา้นเหนอื 

และดา้นใต ้ฝนก็ไมต่กตามฤดกูาล แตก่ระแสน ้าเย็นพขุึน้จากหว้งน ้านัน้แลว้ท า 

หว้งน ้านัน้ใหชุ้ม่ชืน่ เอบิอาบ เต็มเป่ียม เนอืงนองไปดว้ยน ้าเย็น ไมม่สีว่นไหน 

ของหว้งน ้านัน้ทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนี้ 

ใหชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ เต็มเป่ียมดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่ ี

สว่นไหนของรา่งกายทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง 

  [๔๒๙] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุม ี

อเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิทัง้หลาย 

สรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เธอท ากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ 

เต็มเป่ียมดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิรูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ ี

ปีตจิะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนในกออบุล ในกอปทมุ หรอืในกอบณุฑรกิ ดอกอบุล 

ดอกปทมุ หรอืดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยู่ 

ใตน้ ้าและมนี ้าหลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่ เอบิอาบ บรบิรูณ์ ซมึซาบ 

ดว้ยน ้าเย็นตัง้แตย่อดจดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนทีน่ ้าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ท ากายนี้ใหชุ้ม่ชืน่ อิม่เอบิ เต็มเป่ียมดว้ยสขุอันไมม่ปีีต ิ

รูส้กึซาบซา่นอยู ่ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีส่ขุอันไมม่ปีีตจิะไมถ่กูตอ้ง 

  [๔๓๐] ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะ 

โสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีต ิ

บรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่เธอมใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง น่ังแผไ่ปท่ัวกายนี้ ไมม่สีว่น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

ไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง คนน่ังใชผ้า้ขาวคลมุตัวตลอดศรีษะ 

ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีผ่า้ขาวจะไมป่กคลมุ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มใีจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง น่ังแผไ่ปท่ัวกายนี ้ไมม่สีว่นไหนของรา่งกายทีใ่จอันบรสิทุธิ ์

ผดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง 

อปุมาวชิชา ๓ 

  [๔๓๑] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๑ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้เปรยีบเหมอืนบรุษุออกจากบา้นของตนไปสูบ่า้นอืน่ ออกจาก 

บา้นแมนั้น้ไปสูอ่กีบา้นหนึง่ ออกจากบา้นแมนั้น้แลว้ กลับมาสูบ่า้นของตนตามเดมิ 

เขาจะพงึระลกึไดว้า่ ‘เราออกจากบา้นของตนไปสูบ่า้นโนน้ ในบา้นนัน้ เราไดย้นื 

อยา่งนี ้ไดน่ั้งอยา่งนี ้ไดพู้ดอยา่งนี ้ไดน้ิง่อยา่งนี ้ออกจากบา้นแมนั้น้ไปสูบ่า้นโนน้ 

แมใ้นบา้นนัน้ เราก็ไดย้นือยา่งนี ้ไดน่ั้งอยา่งนี ้ไดพู้ดอยา่งนี ้ไดน้ิง่อยา่งนี้ ออก 

จากบา้นแมนั้น้แลว้กลับมาสูบ่า้นของตนตามเดมิ’ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืน 

กันยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ เธอ 

ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  [๔๓๒] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัว ์

ผูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ฯลฯ๒ เรอืน ๒ หลัง มปีระตอูยูต่รงกัน บรุษุผูม้ตีาด ี

ยนือยูต่รงกลางจะพงึเห็นหมูม่นุษย ์ก าลังเขา้สูเ่รอืนบา้ง ก าลังออกจากเรอืนบา้ง 

ก าลังเดนิไปมาบา้ง ก าลังเทีย่วไปขา้งโนน้ขา้งนีบ้า้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๖๘ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๖๐-๖๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

เหมอืนกัน เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ยอ่มรูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไป 

ตามกรรมวา่ ฯลฯ 

  [๔๓๓] เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้ 

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ สระน ้าใส สะอาด ไมขุ่น่มัว บนยอดภเูขา คนตาดยีนืทีข่อบสระ 

นัน้จะพงึเห็นหอยโขง่ หอยกาบ กอ้นกรวด และกอ้นหนิ หรอืฝงูปลาก าลังแหวก 

วา่ยอยูบ่า้ง หยดุอยูบ่า้งในสระนัน้ ก็คดิอยา่งนีว้า่ ‘สระน ้านีใ้ส สะอาด ไมขุ่น่มัว 

หอยโขง่และหอยกาบ กอ้นกรวด และกอ้นหนิหรอืฝงูปลาเหลา่นีก้ าลังแหวกวา่ย 

อยูก็่ม ีหยดุอยูก็่มใีนสระนัน้ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

สมญัญาตา่ง ๆ ของภกิษุ 

  [๔๓๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีเ้รยีกวา่ ‘สมณะบา้ง พราหมณ์บา้ง นหาตกะ 

บา้ง เวทคบูา้ง โสตตยิะบา้ง อรยิะบา้ง อรหันตบ์า้ง‘๑ 

  ภกิษุชือ่วา่สมณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้ระงับ 

ไดแ้ลว้ ภกิษุชือ่วา่สมณะ เป็นอยา่งนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๘๕-๙๒/๑๘๑-๑๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๙. มหาอัสสปรุสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่พราหมณ์ เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้ลอย 

ไดแ้ลว้ ภกิษุชือ่วา่พราหมณ์ เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุชือ่วา่นหาตกะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้อาบ 

ลา้งแลว้ ภกิษุชือ่วา่นหาตกะ เป็นอยา่งนี ้

  ภกิษุชือ่วา่เวทค ูเป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้รูแ้จง้แลว้ 

ภกิษุชือ่วา่เวทค ูเป็นอยา่งนี ้

  ภกิษุชือ่วา่โสตตยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มทีกุขเ์ป็นวบิาก ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้ 

ท าใหห้ลับหมดแลว้ ภกิษุชือ่วา่โสตตยิะ เป็นอยา่งนี ้

  ภกิษุชือ่วา่อรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป ภกิษุนัน้ 

ท าลายไดแ้ลว้ ภกิษุชือ่วา่อรยิะ เป็นอยา่งนี ้

  ภกิษุชือ่วา่อรหนัต ์เป็นอยา่งไร 

  คอื บาปอกศุลธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง น าไปเกดิในภพใหม ่ม ี

ความกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิชรา มรณะตอ่ไป หา่งไกลจาก 

ภกิษุนัน้ ภกิษุชือ่วา่อรหันต ์เป็นอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาอสัสปรุสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

 

๑๐. จฬูอสัสปรุสตูร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในอสัสปรุนคิม สตูรเล็ก 

การบวชเหมอืนมดีสองคม 

  [๔๓๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีอ่ัสสปรุนคิมของพระราชกมุาร 

ชาวอังคะ ในแควน้อังคะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระ 

ภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย หมูช่นยอ่มรูจั้กเธอทัง้หลายวา่ ‘สมณะ สมณะ’ ก็เธอ 

ทัง้หลายเมือ่เขาถามวา่ ‘ทา่นทัง้หลายเป็นอะไร’ ก็ปฏญิญาวา่ ‘เราทัง้หลายเป็น 

สมณะ’ เมือ่เธอทัง้หลายนัน้ผูม้ชี ือ่อยา่งนี ้มปีฏญิญาอยา่งนี ้ก็ควรส าเหนยีกวา่ 

‘เราทัง้หลายจะปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแกส่มณะ เมือ่เราทัง้หลายปฏบิัตอิยูอ่ยา่งนี้ 

ชือ่และปฏญิญานีข้องเราทัง้หลายก็จักเป็นความจรงิแท ้ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ เราทัง้หลาย 

ใชส้อยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารของทายกเหลา่ใด 

ปัจจัยทัง้หลายนัน้ของทายกเหลา่นัน้ ก็จักมผีลมาก มอีานสิงสม์ากเพราะเรา 

ทัง้หลาย อกีอยา่งหนึง่ บรรพชานีข้องเราทัง้หลายก็จักไมเ่ป็นหมัน จักมผีล ม ี

ความเจรญิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  [๔๓๖] ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้มป่ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัทิ ีส่มควรแกส่มณะ เป็น 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูใดรปูหนึง่มอีภชิฌามาก ยังละอภชิฌาไมไ่ด ้มจีติพยาบาท ยัง 

ละพยาบาทไมไ่ด ้เป็นผูม้ักโกรธ ยังละความมักโกรธไมไ่ด ้มคีวามผกูโกรธ ยังละ 

ความผกูโกรธไมไ่ด ้มคีวามลบหลู ่ยังละความลบหลูไ่มไ่ด ้มคีวามตเีสมอ ยังละ 

ความตเีสมอไมไ่ด ้มคีวามรษิยา ยังละความรษิยาไมไ่ด ้มคีวามตระหนี ่ยังละ 

ความตระหนีไ่มไ่ด ้มคีวามโออ้วด ยังละความโออ้วดไมไ่ด ้มมีารยา ยังละมารยา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

ไมไ่ด ้มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ยังละความปรารถนาทีเ่ป็นบาปไมไ่ด ้มคีวาม 

เห็นผดิ ยังละความเห็นผดิไมไ่ด ้

  เพราะยังละกเิลสทีเ่ป็นมลทนิของสมณะ เป็นโทษของสมณะ เป็นดจุน ้าฝาด 

ของสมณะ ซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิในอบาย และมวีบิากทีจ่ะพงึเสวยในทคุตเิหลา่นีไ้มไ่ด ้

เราจงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนัน้เป็นผูไ้มป่ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแกส่มณะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อปุมาเหมอืนอาวธุทีช่ ือ่มตชะ๑มคีม ๒ ขา้ง ทัง้ชบุและ 

ลับดแีลว้ สอดไวใ้นฝัก แมฉั้นใด เรากลา่ววา่บรรพชาของภกิษุนีก็้มอีปุมาฉันนัน้ 

มใิชส่มณะดว้ยเครือ่งแบบและวตัร 

  [๔๓๗] ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูนุ่้งหม่ผา้ซอ้น๒มคีวามเป็นสมณะ๓ 

ดว้ยอาการเพยีงการนุ่งหม่ผา้ซอ้น 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูถ้อืเพศเปลอืยกายมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการ 

เปลอืยกาย 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูห้มักหมมดว้ยธลุมีคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการ 

หมักหมมดว้ยธลุ ี

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูอ้าบน ้ามคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการลงอาบน ้า 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัรมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการ 

อยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาวธุทีช่ ือ่มตชะ หมายถงึอาวธุทีท่ าจากผงตะไบเหล็กกลา้ซึง่ชา่งเหล็กคลกุเนือ้ใหน้กกระเรยีนกนิแลว้ถา่ย 

   ไมไ่ดต้ายเองหรอืฆา่ใหต้ายแลว้น าผงนัน้มาลา้งน ้า คลกุเนือ้ใหน้กกระเรยีนอืน่ ๆ กนิอกีท าอยา่งนีจ้นครบ 

   ๗ ครัง้ ชือ่วา่มตชะ เพราะเกดิจากนกทีต่ายแลว้ อาวธุนัน้เป็นอาวุธคมกลา้ยิง่นัก (ม.ม.ูอ. ๒/๔๓๖/๒๓๓) 

๒ ผา้ซอ้น ในทีน่ีแ้ปลจากค าว่า สังฆาฏ ิหมายถงึผา้ทีใ่ชผ้า้เกา่ฉีกเป็นชิน้ ๆ เย็บซอ้นกันใชเ้ป็นผา้นุ่งและหม่ 

   เป็นขอ้วัตรของลัทธนิอกศาสนา มไิดห้มายถงึสังฆาฏทิีเ่ป็นเครือ่งบรขิารของภกิษุในธรรมวนัิยนี ้(ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๓๗/๒๓๓, ม.ม.ูฏกีา ๒/๔๓๗/๒๙๓) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๔๑๖ (มหาอัสสปรุสตูร) หนา้ ๔๕๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูอ้ยูใ่นทีแ่จง้เป็นวตัรมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีง 

การอยูใ่นทีแ่จง้เป็นวตัร 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูย้นืแหงนหนา้มคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการ 

ยนืแหงนหนา้ 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูบ้รโิภคภัตตามวาระมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีง 

การบรโิภคภัตตามวาระ 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูท้อ่งมนตรม์คีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการทอ่งมนตร์ 

  เราไมก่ลา่ววา่บคุคลผูข้มวดผมมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการขมวดผม 

  หากบคุคลนุ่งหม่ผา้ซอ้น มอีภชิฌามาก จะพงึละอภชิฌาไดด้ว้ยอาการเพยีง 

การนุ่งหม่ผา้ซอ้น มจีติพยาบาท จะพงึละพยาบาทได ้มคีวามมักโกรธ จะพงึละ 

ความมักโกรธได ้มคีวามผกูโกรธ จะพงึละความผกูโกรธได ้มคีวามลบหลู ่จะพงึละ 

ความลบหลูไ่ด ้มคีวามตเีสมอ จะพงึละความตเีสมอได ้มคีวามรษิยา จะพงึละ 

ความรษิยาได ้มคีวามตระหนี ่จะพงึละความตระหนีไ่ด ้มคีวามโออ้วดจะพงึละ 

ความโออ้วดได ้มมีารยา จะพงึละมารยาได ้มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป จะพงึละ 

ความปรารถนาทีเ่ป็นบาปได ้มคีวามเห็นผดิ จะพงึละความเห็นผดิได ้ดว้ยอาการ 

เพยีงการนุ่งหม่ผา้ซอ้นไซร ้มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติก็จะพงึใหบ้คุคลนัน้นุ่งหม่ 

ผา้ซอ้นตัง้แตเ่กดิทเีดยีว พงึชกัชวนผูนั้น้ใหนุ่้งหม่ผา้ซอ้นอยา่งเดยีววา่ ‘ทา่นผูม้ ี

หนา้อิม่เอบิ มาเถดิ ทา่นจงนุ่งหม่ผา้ซอ้น ทา่นผูนุ่้งหม่ผา้ซอ้นอยู ่มอีภชิฌามาก 

ก็จักละอภชิฌาไดด้ว้ยอาการเพยีงนุ่งหม่ผา้ซอ้น มจีติพยาบาทก็จักละพยาบาทได ้

มคีวามมักโกรธก็จักละความมักโกรธได ้มคีวามผกูโกรธก็จักละความผกูโกรธได ้

มคีวามลบหลูก็่จักละความลบหลูไ่ด ้มคีวามรษิยาก็จักละความรษิยาได ้มคีวามตระหนี่ 

ก็จักละความตระหนีไ่ด ้มคีวามโออ้วดก็จักละความโออ้วดได ้มมีารยาก็จักละ 

มารยาได ้มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาปก็จักละความปรารถนาทีเ่ป็นบาปได ้มคีวาม 

เห็นผดิก็จักละความเห็นผดิได ้ดว้ยอาการเพยีงการนุ่งหม่ผา้ซอ้น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเราเห็นบคุคลบางคนในโลกนีแ้มนุ่้งหม่ผา้ซอ้นอยูย่ังม ี

อภชิฌามาก มจีติพยาบาท มคีวามมักโกรธ มคีวามผกูโกรธ มคีวามลบหลู ่

มคีวามตเีสมอ มคีวามรษิยา มคีวามตระหนี ่มคีวามโออ้วด มมีารยา มคีวาม 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป มคีวามเห็นผดิ ฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่ววา่บคุคลทีนุ่่งหม่ผา้ซอ้น 

มคีวามเป็นสมณะดว้ยอาการเพยีงนุ่งหม่ผา้ซอ้น 

  หากบคุคลถอืเพศเปลอืยกาย ฯลฯ หากบคุคลหมักหมมดว้ยธลุ ี... หาก 

บคุคลอาบน ้า ... หากบคุคลอยูโ่คนไม ้... หากบคุคลอยูใ่นทีแ่จง้ ... หากบคุคล 

ยนืแหงนหนา้ ... หากบคุคลบรโิภคภัตตามวาระ ... หากบคุคลทอ่งมนตร ์... หาก 

บคุคลขมวดผม มอีภชิฌามาก จะพงึละอภชิฌาไดด้ว้ยอาการเพยีงการขมวดผม 

มจีติพยาบาท จะพงึละพยาบาทได ้มคีวามมักโกรธ จะพงึละความมักโกรธได ้ม ี

ความผกูโกรธ จะพงึละความผกูโกรธได ้มคีวามลบหลู ่จะพงึละความลบหลูไ่ด ้ม ี

ความตเีสมอ จะพงึละความตเีสมอได ้มคีวามรษิยา จะพงึละความรษิยาได ้มคีวาม 

ตระหนี ่จะพงึละความตระหนีไ่ด ้มคีวามโออ้วด จะพงึละความโออ้วดได ้มมีารยา 

จะพงึละมารยาได ้มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป จะพงึละความปรารถนาทีเ่ป็นบาปได ้

มคีวามเห็นผดิ จะพงึละความเห็นผดิไดด้ว้ยอาการเพยีงการขมวดผมไซร ้มติรอ ามาตย ์

ญาตสิาโลหติก็จะพงึใหบ้คุคลนัน้ขมวดผมตัง้แต่เกดิทเีดยีว พงึชกัชวนผูนั้น้ใหข้มวด 

ผมอยา่งเดยีววา่ ‘ทา่นผูม้หีนา้อิม่เอบิ มาเถดิ ทา่นจงเป็นผูข้มวดผม ทา่นผู ้

ขมวดผมอยู ่มอีภชิฌามากก็จักละอภชิฌาไดด้ว้ยอาการเพยีงการขมวดผม มจีติ 

พยาบาทก็จักละพยาบาทได ้มคีวามมักโกรธก็จักละความมักโกรธได ้มคีวามผกู 

โกรธก็จักละความผกูโกรธได ้มคีวามลบหลูก็่จักละความลบหลูไ่ด ้มคีวามตเีสมอ 

ก็จักละความตเีสมอได ้มคีวามรษิยาก็จักละความรษิยาได ้มคีวามตระหนีก็่จักละ 

ความตระหนีไ่ด ้มคีวามโออ้วดก็จักละความโออ้วดได ้มมีารยาก็จักละมารยาได ้

มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาปก็จักละความปรารถนาทีเ่ป็นบาปได ้มคีวามเห็นผดิก็ 

จักละความเห็นผดิได ้ดว้ยอาการเพยีงการขมวดผม’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเราเห็นบคุคลบางคนในโลกนีแ้มข้มวดผมอยู ่ก็ยังม ี

อภชิฌามาก มจีติพยาบาท มคีวามมักโกรธ มคีวามผกูโกรธ มคีวามลบหลู ่ม ี

ความตเีสมอ มคีวามรษิยา มคีวามตระหนี ่มคีวามโออ้วด มมีารยา มคีวาม 

ปรารถนาทีเ่ป็นบาป มคีวามเห็นผดิ ฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่ววา่บคุคลผูข้มวดผมม ี

ความเป็นสมณะดว้ยอาการเพยีงการขมวดผม 

ขอ้ปฏบิตัทิ ีส่มควรแกส่มณะ 

  [๔๓๘] ภกิษุชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัทิ ีส่มควรแกส่มณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุรปูใดรปูหนึง่มอีภชิฌามากก็ละอภชิฌาได ้มจีติพยาบาทก็ละพยาบาทได ้

มคีวามมักโกรธก็ละความมักโกรธได ้มคีวามผกูโกรธก็ละความผกูโกรธได ้มคีวาม 

ลบหลูก็่ละความลบหลูไ่ด ้มคีวามตเีสมอก็ละความตเีสมอได ้มคีวามรษิยาก็ละความ 

รษิยาได ้มคีวามตระหนีก็่ละความตระหนีไ่ด ้มคีวามโออ้วดก็ละความโออ้วดได ้ม ี

มารยาก็ละมารยาได ้มคีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาปก็ละความปรารถนาทีเ่ป็นบาปได ้

มคีวามเห็นผดิก็ละความเห็นผดิได ้เพราะละกเิลสทีเ่ป็นมลทนิ เป็นโทษ เป็นดจุ 

น ้าฝาดของสมณะ เป็นเหตใุหเ้กดิในอบาย และมวีบิากทีต่นจะพงึเสวยในทคุต ิ

เหลา่นีไ้ด ้เราจงึกลา่ววา่ ‘ภกิษุนัน้เป็นผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแกส่มณะ’ 

  ภกิษุนัน้ยอ่มพจิารณาเห็นตนบรสิทุธิ ์หลดุพน้แลว้จากบาปอกศุลธรรมทัง้ปวงนี้ 

เมือ่เธอพจิารณาเห็นตนบรสิทุธิ ์หลดุพน้แลว้จากบาปอกศุลธรรมทัง้ปวงนี ้ความ 

ปราโมทยจ์งึเกดิ เมือ่มคีวามปราโมทยปี์ตจิงึเกดิ เมือ่ใจมปีีตกิายจงึสงบ เมือ่ม ี

กายสงบเธอจงึเสวยสขุ เมือ่เธอมสีขุจติจงึตัง้มั่น 

  เธอมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ 

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

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

เหลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย สระโบกขรณี มนี ้าใสบรสิทุธิ ์เย็นสะอาด มทีา่ด ีน่ารืน่รมย ์

ถา้บรุษุมาจากทศิตะวนัออก ถกูความรอ้นแผดเผา รอ้น ล าบาก กระหาย 

อยากดืม่น ้า เขามาถงึสระโบกขรณีนัน้แลว้ก็บรรเทาความอยากดืม่น ้า และความ 

กระวนกระวายเพราะความรอ้นได ้ถา้บรุษุมาจากทศิตะวนัตก ... ถา้บรุษุมาจาก 

ทศิเหนอื ... ถา้บรุษุมาจากทศิใต ้... ถา้บรุษุจะมาจากทีไ่หน ๆ ก็ตามถกูความรอ้น 

แผดเผา รอ้น ล าบาก กระหาย อยากดืม่น ้า เขามาถงึสระโบกขรณีนัน้แลว้ 

ก็บรรเทาความอยากดืม่น ้าและความกระวนกระวายเพราะความรอ้นได ้แมฉั้นใด 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูกษัตรยิม์าบวชเป็นบรรพชติ เธอมาถงึธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้เจรญิเมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขาอยา่งนัน้ ยอ่มได ้

ความสงบระงับในภายใน เรากลา่ววา่ ‘เป็นผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแก ่

สมณะ’ เพราะความสงบระงับในภายในนัน้ 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ... 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์... 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูศทูร ... 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูไหน ๆ ก็ตามมาบวชเป็นบรรพชติ เธอมาถงึ 

ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ เจรญิเมตตา กรณุา มทุติาและอเุบกขาอยา่งนัน้ 

ไดค้วามสงบระงับในภายใน เรากลา่ววา่ ‘เป็นผูป้ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแก ่

สมณะ’ เพราะความสงบระงับในภายในนัน้ 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูกษัตรยิม์าบวชเป็นบรรพชติ เธอท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ

ปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยู ่

ในปัจจบุัน กลุบตุรนีช้ ือ่วา่สมณะ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป’ 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูพราหมณ์ ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๔. มหายมกวรรค] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูแพศย ์... 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูศทูร ... 

  ถา้กลุบตุรออกจากตระกลูไหน ๆ ก็ตาม มาบวชเป็นบรรพชติ เธอท าให ้

แจง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน กลุบตุรนีช้ ือ่วา่สมณะ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ฉันนัน้ 

เหมอืนกันแล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูอสัสปรุสตูรที ่๑๐ จบ 

มหายมกวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. จฬูโคสงิคสตูร   ๒. มหาโคสงิคสตูร 

   ๓. มหาโคปาลสตูร   ๔. จฬูโคปาลสตูร 

   ๕. จฬูสจัจกสตูร   ๖. มหาสจัจกสตูร 

   ๗. จฬูตัณหาสงัขยสตูร  ๘. มหาตัณหาสงัขยสตูร 

   ๙. มหาอัสสปรุสตูร   ๑๐. จฬูอัสสปรุสตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

 

๕. จฬูยมกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมเป็นคู ่หมวดเล็ก 

 

๑. สาเลยยกสูตร 

วา่ดว้ยเหตกุารณ์ในหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่สาลา 

เหตปุจัจยัน าไปสคุตแิละทคุต ิ

  [๔๓๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลกับภกิษุหมูใ่หญถ่งึบา้น 

พราหมณ์ชือ่สาลาของชาวโกศล พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาไดฟั้งขา่ววา่๑ 

  “ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จจารกิ 

ไปในแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญเ่สด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่สาลาโดย 

ล าดับแลว้ ทา่นพระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค๒’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนี ้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรงประกาศ 

ใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และ 

มคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกไดท้ลูสนทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๕๕/๘๗ 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๖๔/๒๔๗, ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

ประนมมอืตอ่พระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และโคตร 

ในส านักของพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็น่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

แลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก๑ 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวก 

ในโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอคอืความประพฤตอิธรรมเป็นเหตุ๒ 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความประพฤตสิม า่เสมอคอืความประพฤตธิรรมเป็นเหตุ” 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้กราบทลูวา่ “เนือ้ความแหง่ธรรมทีท่า่นพระโคดม 

ตรัสไวโ้ดยยอ่ไมท่รงชีแ้จงใหพ้สิดาร ขา้พระองคทั์ง้หลายไมท่ราบโดยพสิดารได ้

ขอทา่นพระโคดมโปรดแสดงเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระองคต์รัสไวโ้ดยยอ่ไมท่รงชีแ้จง 

ใหพ้สิดารนีแ้กข่า้พระองคทั์ง้หลาย โดยวธิทีีข่า้พระองคทั์ง้หลายจะพงึทราบโดย 

พสิดารเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ทา่น 

ทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  พวกพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๘ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๖๑ ในเลม่นี้ 

๒ ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ(วสิมจรยิา) คอื ความประพฤตอิธรรม(อธมัมจรยิา) หมายถงึอกศุล- 

   กรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๗/๓๔๘) (วสิมจรยิา + อธัมมจรยิา = กศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

 

อกศุลกรรมบถ ๑๐ 

  [๔๔๐] “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอื 

ความประพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ ประการ ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอื 

ความประพฤตอิธรรมทางวาจาม ี๔ ประการ ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอื 

ความประพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ ประการ 

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี้๑ 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์คอื เป็นคนหยาบชา้ มมีอืเป้ือนเลอืด ปักใจอยูใ่น 

       การฆา่และการทบุต ีไมม่คีวามละอาย ไมม่คีวามเอ็นดใูนสตัวทั์ง้ปวง 

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์คอื เป็นผูถ้อืเอาทรัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจ 

       ของผูอ้ ืน่ ซ ึง่อยูใ่นบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ดว้ยจติเป็นเหตขุโมย 

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม คอื เป็นผูป้ระพฤตลิว่งในสตรทีีอ่ยูใ่นปกครอง 

       ของมารดา ทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา ทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา 

       บดิา ทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ทีอ่ยูใ่นปกครองของพีส่าว 

       นอ้งสาว ทีอ่ยูใ่นปกครองของญาต ิทีอ่ยูใ่นปกครองของโคตร ที ่

       ประพฤตธิรรม มสีาม ีมกีฎหมายคุม้ครอง โดยทีส่ดุ แมส้ตรทีี ่

       บรุษุสวมดว้ยพวงมาลัยหมายไว ้

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑๑/๓๔๖-๓๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางวาจาม ี๔ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูพ้ดูเท็จ คอื อยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยูท่า่มกลางหมูญ่าต ิ

       อยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยูท่า่มกลางราชส านัก ถกูเขาอา้งเป็น 

       พยานซกัถามวา่ ‘ทา่นรูส้ ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้’ บรุุษนัน้ไมรู่ก็้กลา่ว 

       วา่ ‘รู’้ หรอืรูก็้กลา่ววา่ ‘ไมรู่’้ ไมเ่ห็นก็กลา่ววา่ ‘เห็น’ หรอืเห็น 

       ก็กลา่ววา่ ‘ไมเ่ห็น’ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่เ้พราะตนเป็นเหตบุา้ง เพราะ 

       บคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอืเห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง 

   ๒. เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด คอื ฟังความฝ่ายนีแ้ลว้ไปบอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลาย 

       ฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้มาบอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ 

       ยยุงคนทีส่ามัคคกีัน สง่เสรมิคนทีแ่ตกแยกกัน ชืน่ชมยนิด ีเพลดิเพลนิ 

       ตอ่ผูท้ีแ่ตกแยกกัน พดูแตถ่อ้ยค าทีก่อ่ความแตกแยกกัน 

   ๓. เป็นผูพ้ดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าหยาบคาย กลา้แข็ง เผ็ดรอ้น 

       หยาบคายรา้ยกาจแกผู่อ้ ืน่ กระทบกระท่ังผูอ้ ืน่ ใกลต้อ่ความโกรธ 

       ไมเ่ป็นไปเพือ่สมาธ ิ

   ๔. เป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้ คอื พดูไมถ่กูเวลา พดูค าทีไ่มจ่รงิ พดูค าทีไ่ม่ 

       องิประโยชน ์พดูไมอ่งิธรรม พดูไมอ่งิวนัิย พดูค าทีไ่มม่หีลักฐาน 

       ไมม่ทีีอ่า้งองิ ไมม่ทีีก่ าหนด ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์โดยไม ่

       เหมาะแกเ่วลา 

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางวาจาม ี๔ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูเ้พ่งเล็งอยากไดข้องเขา คอื เพง่เล็งอยากไดท้รัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์ 

       เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่วา่ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์เครือ่ง 

       ปลืม้ใจของผูอ้ืน่จะพงึเป็นของเรา’ 

   ๒. เป็นผูม้จีติพยาบาท คอื มจีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอสตัวเ์หลา่นีจ้งถกูฆา่ 

       จงถกูท าลาย จงขาดสญู จงพนิาศไป หรอือยา่ไดม้’ี 

   ๓. เป็นมจิฉาทฏิฐ ิคอื มคีวามเห็นวปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล 

       ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมที ่

       ท าดแีละท าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ 

       บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ี

       ปฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

       สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ ก็ไมม่ใีนโลก’ 

  ความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤต ิ

อธรรมเป็นเหต ุอยา่งนี ้

กศุลกรรมบถ ๑๐ 

  [๔๔๑] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความ 

ประพฤตธิรรมทางกายม ี๓ ประการ ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความ 

ประพฤตธิรรมทางวาจาม ี๔ ประการ ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความ 

ประพฤตธิรรมทางใจม ี๓ ประการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางกายม ี๓ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ 

       มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์คอื ไมถ่อืเอาทรัพยอ์ันเป็น 

       อปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ ืน่ซ ึง่อยูใ่นบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของมไิด ้

       ใหด้ว้ยจติเป็นเหตขุโมย 

   ๓. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม คอื ไมเ่ป็นผูป้ระพฤต ิ

       ลว่งในสตรทีีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา ทีอ่ยูใ่นปกครองของบดิา 

       ทีอ่ยูใ่นปกครองของมารดาบดิา ทีอ่ยูใ่นปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

       ทีอ่ยูใ่นปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ทีอ่ยูใ่นปกครองของญาต ิทีอ่ยู ่

       ในปกครองของญาต ิทีป่ระพฤตธิรรม มสีาม ีมกีฎหมายคุม้ครอง 

       โดยทีส่ดุ แมส้ตรทีีบ่รุษุสวมดว้ยพวงมาลัยหมายไว ้

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางกายม ี๓ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางวาจาม ี๔ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื อยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยู ่

       ทา่มกลางหมูญ่าต ิอยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยูท่่ามกลาง 

       ราชส านัก ถกูเขาอา้งเป็นพยานซกัถามวา่ ‘ทา่นรูส้ ิง่ใด จงกลา่ว 

       สิง่นัน้’ บรุษุนัน้ไมรู่ก็้กลา่ววา่ ‘ไมรู่’้ หรอืรูก็้กลา่ววา่ ‘รู’้ ไมเ่ห็น 

       ก็กลา่ววา่ ‘ไมเ่ห็น’ หรอืเห็นก็กลา่ววา่ ‘เห็น’ ไมก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้

       เพราะตนเป็นเหตบุา้ง เพราะบคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอื 

       เห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

   ๒. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความฝ่ายนีแ้ลว้ไมไ่ป 

       บอกฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไมม่า 

       บอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลายฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกแยกกัน สง่เสรมิคน 

       ทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแต ่

       ถอ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๓. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ 

       น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใคร ่พอใจ 

   ๔. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูแตค่ าจรงิ 

       พดูองิประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีี ่

       อา้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางวาจาม ี๔ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางใจม ี๓ ประการ 

อะไรบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา คอื ไมเ่พง่เล็งอยากไดท้รัพย ์

       อันเป็นอปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่วา่ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยอ์ัน 

       เป็นอปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่จะพงึเป็นของเรา’ 

   ๒. เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท คอื ไมม่จีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอสตัวเ์หลา่นี ้จง 

       เป็นผูไ้มม่เีวร ไมม่จีติพยาบาท ไมม่ทีกุข ์มสีขุ รักษาตนเถดิ’ 

   ๓. เป็นสมัมาทฏิฐ ิคอื มคีวามเห็นไมว่ปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล 

       ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงมผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าด ี

       และท าชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

       โอปปาตกิสตัวม์ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบ ท าใหแ้จง้ 

       โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ มอียู่ 

       ในโลก’ 

  ความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมทางใจมอียู ่๓ ประการ 

อยา่งนีแ้ล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวทั์ง้หลายบางพวกในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤต ิ

ธรรมเป็นเหต ุอยา่งนี ้

ผลแหง่ความประพฤตสิม า่เสมอ 

  [๔๔๒] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผู ้

ประพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในพวก 

ขตัตยิมหาศาล’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในพวก 

ขตัตยิมหาศาล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอื 

เป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในพวกพราหมณมหาศาล ฯลฯ เราพงึเกดิในพวก 

คหบดมีหาศาล’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในพวกคหบด-ี 

มหาศาล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอคอืเป็นผู ้

ประพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัว่า ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้จาตมุหาราช’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตาย 

แลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพชัน้จาตมุหาราช ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคล 

นัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอคอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้ดาวดงึส ์ฯลฯ เทพชัน้ยามา ... 

เทพชัน้ดสุติ ... เทพชัน้นมิมานรด ี... เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี... เทพผูนั้บเนื่อง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑. สาเลยยกสตูร 

ในหมูพ่รหม’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพผูนั้บเนือ่งใน 

หมูพ่รหม๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็น 

ผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้อาภา’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ 

บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพชัน้อาภา ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผู ้

ประพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้ปรติตาภา ... เทพชัน้อัปปมาณาภา ... 

เทพชัน้อาภัสสรา ... เทพชัน้ปรติตสภุา ... เทพชัน้อัปปมาณสภุา ... เทพชัน้ 

สภุกณิหา ... เทพชัน้เวหัปผลา ... เทพชัน้อวหิา ... เทพชัน้อตัปปา ... เทพชัน้สทัุสสา 

... เทพชัน้สทัุสส ี... เทพชัน้อกนฏิฐภพ ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานัญจายตนภพ ... 

เทพผูเ้ขา้ถงึวญิญาณัญจายตนภพ ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากญิจัญญายตนภพ ... เทพผู ้

เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิ 

ในเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้ 

เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤต ิ

ธรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ เราพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เป็น 

ไปไดท้ีบ่คุคลนัน้จะพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคล 

นัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทพผูน้บัเนือ่งในหมูพ่รหม(เทพช ัน้พรหมกายกิา) หมายถงึเทวดาผูเ้คยไดบ้รรลฌุาน มฌีานชัน้ปฐมฌาน 

   เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๔๒/๒๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

 

ชาวบา้นสาลาถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ 

  [๔๔๓] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พวกพราหมณ์และคหบด ี

ชาวบา้นสาลาไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตท่า่นพระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่น 

พระโคดม ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของ 

ทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกค่นหลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคทั์ง้หลายนีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้ 

พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคทั์ง้หลายวา่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

สาเลยยกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เวรญัชกสูตร 

วา่ดว้ยชาวเมอืงเวรญัชา 

เหตปุจัจยัน าไปสคุตแิละทคุต ิ

  [๔๔๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พวกพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเวรัญชา 

พักอยูใ่นกรงุสาวตัถดีว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ไดฟั้งขา่ววา่ 

  “ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวชแลว้จากศากยตระกลู 

ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีทา่น 

พระโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามใน 

ทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ 

ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตเ์ชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พวกพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเวรัญชาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ไดท้ลูสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกประนมมอืตอ่พระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่ 

และโคตรในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็น่ังนิง่อยู ่ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกใน 

โลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวก 

ในโลกนี ้หลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความประพฤต ิ

ไมส่ม า่เสมอ คอืความประพฤตอิธรรมเป็นเหต ุ

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรม 

เป็นเหต”ุ 

  พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้ทลูวา่ “เนือ้ความแหง่ธรรมทีท่า่นพระโคดมตรัส 

ไวโ้ดยยอ่ไมท่รงชีแ้จงใหพ้สิดาร ขา้พระองคทั์ง้หลายไมท่ราบโดยพสิดารได ้ขอทา่น 

พระโคดมจงแสดงเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระองคต์รัสไวโ้ดยยอ่ไมท่รงชีแ้จงใหพ้สิดาร 

แกข่า้พระองคทั์ง้หลาย โดยวธิทีีข่า้พระองคทั์ง้หลายจะพงึทราบโดยพสิดารเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ทา่น 

ทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  พวกพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเวรัญชาทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

 

อกศุลกรรมบถ ๑๐ 

  [๔๔๕] “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอื 

ผูป้ระพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ จ าพวก บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤต ิ

อธรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรม 

ทางใจม ี๓ จ าพวก 

  บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ จ าพวก 

ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์คอื เป็นคนหยาบชา้ มมีอืเป้ือนเลอืด ปักใจอยูใ่นการ 

       ฆา่และการทบุต ีไมม่คีวามละอาย ไมม่คีวามเอ็นดใูนสตัวทั์ง้ปวง 

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์คอื เป็นผูถ้อืเอาทรัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์เครือ่งปลืม้ 

       ใจของผูอ้ ืน่ ซ ึง่อยูใ่นบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ดว้ยจติเป็นเหต ุ

       ขโมย 

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม คอื เป็นผูป้ระพฤตลิว่งในสตรทีีอ่ยูใ่นปกครอง 

       ของมารดา ฯลฯ 

  บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ จ าพวก 

อยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก 

ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูพ้ดูเท็จ คอื อยูใ่นสภา ฯลฯ เป็นผูก้ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้ฯลฯ 

   ๒. เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด คอื ฟังความฝ่ายนีแ้ลว้ไปบอกฝ่ายโนน้ ฯลฯ 

       พดูแตถ่อ้ยค าทีก่อ่ความแตกแยกกัน 

   ๓. เป็นผูพ้ดูค าหยาบ คอื พดูแตค่ าหยาบคาย กลา้แข็ง ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

   ๔. เป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้ คอื พดูไมถ่กูเวลา พดูค าทีไ่มจ่รงิ ฯลฯ ไมม่ทีี ่

       ก าหนด ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์โดยไมเ่หมาะแกเ่วลา 

  บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก 

อยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ จ าพวก 

ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูเ้พ่งเล็งอยากไดข้องเขา ฯลฯ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์ 

       เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่จะพงึเป็นของเรา’ 

   ๒. เป็นผูม้จีติพยาบาท คอื มจีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอใหส้ตัวเ์หลา่นีจ้งถกูฆา่ 

       ฯลฯ หรอือยา่ไดม้’ี 

   ๓. เป็นมจิฉาทฏิฐ ิคอื มคีวามเห็นวปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล 

       ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ฯลฯ สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ 

       ก็ไมม่ใีนโลก’ 

   บคุคลผูป้ระพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ จ าพวก 

อยา่งนีแ้ล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความประพฤตไิมส่ม า่เสมอ คอื ความประพฤต ิ

อธรรมเป็นเหต ุอยา่งนี ้

กศุลกรรมบถ ๑๐ 

  [๔๔๖] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผู ้

ประพฤตธิรรมทางกายม ี๓ จ าพวก บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤต ิ

ธรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรม 

ทางใจม ี๓ จ าพวก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางกายม ี๓ จ าพวก 

ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ 

       มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

   ๒. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากจากการลักทรัพย ์คอื ไมถ่อืเอาทรัพยอ์ันเป็น 

       อปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ ืน่ ซ ึง่อยูใ่นบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้

       ดว้ยจติเป็นเหตขุโมย 

   ๓. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม คอื ไมเ่ป็นผูป้ระพฤต ิ

       ลว่งในสตรทีีอ่ยูใ่นปกครองของมารดา ฯลฯ 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางกายม ี๓ จ าพวก 

อยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก 

ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื อยูใ่นสภา ฯลฯ ไมก่ลา่ว 

       เท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่ฯลฯ 

   ๒. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด ฯลฯ พดูแตถ่อ้ยค าที ่

       สรา้งสรรคค์วามสามัคค ี

   ๓. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ ฯลฯ พดูแตค่ าไมม่โีทษ 

   ๔. เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ฯลฯ มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด 

       ประกอบดว้ยประโยชน ์เหมาะแกเ่วลา 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางวาจาม ี๔ จ าพวก 

อยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางใจ ๓ จ าพวก ไหนบา้ง 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา คอื ไมเ่พง่เล็งอยากไดท้รัพยอ์ันเป็น 

       อปุกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่วา่ ‘ท าอยา่งไร ทรัพยอ์ันเป็นอปุกรณ์ 

       เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ืน่จะพงึเป็นของเรา’ 

   ๒. เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท คอื ไมม่จีติคดิรา้ยวา่ ‘ขอสตัวเ์หลา่นี ้จง 

       เป็นผูไ้มม่เีวร ไมม่จีติพยาบาท ไมม่ทีกุข ์มสีขุ รักษาตนเถดิ’ 

   ๓. เป็นสมัมาทฏิฐ ิคอื มคีวามเห็นไมว่ปิรติวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล 

       ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล ฯลฯ ผูท้ าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญา 

       อันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้มอียูใ่นโลก’ 

  บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางใจม ี๓ จ าพวก อยา่งนีแ้ล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ ไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความประพฤตสิม า่เสมอ คอืความประพฤตธิรรมเป็นเหตุ 

อยา่งนี ้

ผลแหง่ความประพฤตสิม า่เสมอ 

  [๔๔๗] พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอื 

ผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิใน 

พวกขตัตยิมหาศาล’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในพวก 

ขตัตยิมหาศาล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอื 

เป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในพวกพราหมณมหาศาล ฯลฯ เราพงึเกดิใน 

พวกคหบดมีหาศาล’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในคหบด-ี 

มหาศาล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็น 

ผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้จาตมุหาราช’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจาก 

ตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพชัน้จาตมุหาราช ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

บคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลประพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้ดาวดงึส ์ฯลฯ เทพชัน้ยามา ... 

เทพชัน้ดสุติ ... เทพชัน้นมิมานรด ี... เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี... เทพผูนั้บเนื่อง 

ในหมูพ่รหม’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพผูนั้บเนือ่ง 

ในหมูพ่รหม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอื 

เป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้อาภา’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ 

บคุคลนัน้จะพงึเกดิในเทพชัน้อาภา ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้ เป็นผู ้

ประพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไร 

หนอ หลังจากตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้ปรติตาภา ... เทพชัน้อัปปมาณาภา ... 

เทพชัน้อาภัสสรา ... เทพชัน้ปรติตสภุา ... เทพชัน้อัปปมาณสภุา ... เทพชัน้สภุกณิหา 

... เทพชัน้เวหัปผลา ... เทพชัน้อวหิา ... เทพชัน้อตัปปา ... เทพชัน้สทัุสสา ... 

เทพชัน้สทัุสส ี... เทพชัน้อกนฏิฐภพ ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานัญจายตนภพ ... 

เทพผูเ้ขา้ถงึวญิญาณัญจายตนภพ ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากญิจัญญายตนภพ ... เทพผู ้

เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ’ เป็นไปไดท้ีห่ลังจากตายแลว้ บคุคลนัน้จะพงึ 

เกดิในเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสัญญานาสญัญายตนภพ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคล 

นัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล 

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย ถา้บคุคลผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืผูป้ระพฤต ิ

ธรรมจะพงึหวงัวา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ เราพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๒. เวรัญชกสตูร 

อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เป็น 

ไปไดท้ีบ่คุคลนัน้จะพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

บคุคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิม า่เสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม อยา่งนัน้แล” 

ชาวเมอืงเวรญัชาถงึพระรตันตรยั 

  [๔๔๘] เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พวกสมณพราหมณ์และ 

คหบดชีาวเมอืงเวรัญชาไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตท่า่นพระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่น 

พระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงาย 

ของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจว่า 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคทั์ง้หลายนีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้ 

พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคทั์ง้หลายวา่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” ดังนีแ้ล 

เวรญัชกสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

 

๓. มหาเวทลัลสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีท่ าใหเ้กดิปญัญา สตูรใหญ ่

ปญัญากบัวญิญาณ 

  [๔๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระมหาโกฏฐกิะออกจากที ่

หลกีเรน้๑แลว้ เขา้ไปหาท่านพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที ่

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะครัน้น่ังเรยีบรอ้ยแลว้ จงึถามเรือ่งนีก้ับทา่นพระสารบีตุรวา่ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลทีเ่รยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญาทราม ผูม้ปัีญญาทราม’ เพราะ 

เหตไุรหนอแล๒จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญาทราม”  

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลไมรู่ช้ดั บคุคลไมรู่ช้ดั เหตนัุน้ 

จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญาทราม’ บคุคลไมรู่ช้ดัอะไร คอื ไมรู่ช้ดัวา่ ‘นีท้กุข ์

นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เหตนัุน้ บคุคลไมรู่ช้ดั 

บคุคลไมรู่ช้ดั จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญาทราม’ 

  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดลีะ ทา่นผู ้

มอีาย”ุ แลว้ไดถ้ามปัญหาตอ่ไปวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุบคุคลทีเ่รยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญา 

ผูม้ปัีญญา’ เพราะเหตไุรหนอแลจงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญา’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขัอ ๘๑ (สัลเลขสตูร) หนา้ ๗๐ ในเลม่นี้ 

๒ ค าว่า เพราะเหตไุรหนอแล แปลจากค าวา่ “กตฺิตาวตา นุ โข” เป็นค าถามหาเหตุ แทจ้รงิการถามนัน้ม ี

   ๕ อยา่ง คอื (๑) อทฏิฐโชตนาปจุฉา - การถามใหแ้สดงเรือ่งทีต่นไมเ่คยเห็นไมเ่คยรูม้ากอ่น (๒) ทฏิฐ- 

   สังสันทนาปจุฉา - การถามใหช้ีแ้จงเรือ่งทีเ่คยทราบมาแลว้ เพือ่เทยีบกันดกูับเรือ่งทีต่นรูม้า (๓) วมิต-ิ 

   เฉทนาปจุฉา - การถามเพือ่ใหค้ลายความสงสัย (๔) อนุมตปิจุฉา - การถามเพือ่ใหม้คีวามคดิเห็นคลอ้ยตาม 

   (๕) กเถตกุามยตาปจุฉา - การถามเพือ่มุง่จะกลา่วชีแ้จงตอ่ เป็นลักษณะของการถามเอง ตอบเอง ในทีน่ี ้

   พระมหาโกฏฐกิะถามในลักษณะของทฏิฐสังสันทนาปจุฉา (ม.ม.ูอ. ๒/๔๔๙/๒๔๒-๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  “บคุคลรูช้ดั บคุคลรูช้ดั เหตนัุน้ จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญา’ บคุคลรูช้ดัอะไร 

คอื รูช้ดัวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เหตนัุน้ 

บคุคลรูช้ดั บคุคลรูช้ดั จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญา” 

  “สภาวะทีเ่รยีกวา่ ‘วญิญาณ วญิญาณ’ เพราะเหตไุรหนอแล จงึเรยีกวา่ 

‘วญิญาณ” 

  “สภาวะรูแ้จง้ สภาวะรูแ้จง้ เหตนัุน้ จงึเรยีกวา่ ‘วญิญาณ’ สภาวะรูแ้จง้อะไร 

คอื รูแ้จง้สขุบา้ง รูแ้จง้ทกุขบ์า้ง รูแ้จง้อทกุขมสขุบา้ง เหตนัุน้ สภาวะรูแ้จง้ 

สภาวะรูแ้จง้ จงึเรยีกวา่ ‘วญิญาณ” 

  “ปัญญาและวญิญาณ ๒ ประการนี ้รวมกัน หรอืแยกกัน และสามารถ 

แยกแยะ บัญญัตหินา้ทีต่า่งกันไดห้รอืไม”่ 

  “ปัญญาและวญิญาณ ๒ ประการนี ้รวมกัน ไมแ่ยกกัน และไมส่ามารถ 

แยกแยะบัญญัตหินา้ทีต่า่งกันได ้เพราะปัญญารูช้ดัส ิง่ใด วญิญาณก็รูแ้จง้ส ิง่นัน้ 

วญิญาณรูแ้จง้ส ิง่ใด ปัญญาก็รูช้ดัส ิง่นัน้ เหตนัุน้ธรรม ๒ ประการนี ้จงึรวมกัน 

ไมแ่ยกกัน และไมส่ามารถแยกแยะบัญญัตหินา้ทีต่า่งกันได”้ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุปัญญาและวญิญาณ ๒ ประการนี ้รวมกัน ไมแ่ยกกัน แต ่

มกีจิทีจ่ะพงึท าตา่งกันบา้งหรอืไม”่ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุปัญญาและวญิญาณ ๒ ประการนี ้รวมกัน ไมแ่ยกกัน แต ่

ปัญญา๑ควรเจรญิ วญิญาณ๒ควรก าหนดรู ้นีเ้ป็นกจิทีจ่ะพงึท าตา่งกันแหง่ธรรม ๒ 

ประการนี”้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมัคคปัญญา (ปัญญาในอรยิมรรค) 

๒ วญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาวญิญาณ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๑/๒๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

 

เวทนา สญัญา และวญิญาณ 

  [๔๕๐] “ทา่นผูม้อีาย ุสภาวะทีเ่รยีกวา่ ‘เวทนา เวทนา’ เพราะเหตไุรหนอแล 

จงึเรยีกวา่ ‘เวทนา” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุสภาวะเสวยอารมณ์ สภาวะเสวยอารมณ์ เหตนัุน้ จงึเรยีกวา่ 

‘เวทนา’ สภาวะเสวยอารมณ์อะไร คอื เสวยอารมณ์สขุบา้ง เสวยอารมณ์ทกุขบ์า้ง 

เสวยอารมณ์อทกุขมสขุบา้ง เหตนัุน้ สภาวะเสวยอารมณ์ สภาวะเสวยอารมณ์ 

จงึเรยีกวา่ ‘เวทนา” 

  “สภาวะทีเ่รยีกวา่ ‘สญัญา สญัญา’ เพราะเหตไุรหนอแลจงึเรยีกวา่ ‘สญัญา” 

  “สภาวะก าหนดหมาย สภาวะก าหนดหมาย เหตนัุน้ จงึเรยีกวา่ ‘สญัญา’ 

สภาวะก าหนดหมายอะไร คอื ก าหนดหมายสเีขยีวบา้ง ก าหนดหมาย 

สเีหลอืงบา้ง ก าหนดหมายสแีดงบา้ง ก าหนดหมายสขีาวบา้ง เหตนัุน้ สภาวะ 

ก าหนดหมาย สภาวะก าหนดหมาย จงึเรยีกวา่ ‘สญัญา” 

  “เวทนา สญัญา และวญิญาณ ๓ ประการนี ้รวมกัน หรอืแยกกัน และ 

สามารถแยกแยะบัญญัตหินา้ทีต่า่งกันไดห้รอืไม”่ 

  “เวทนา สญัญา และวญิญาณ ๓ ประการนี ้รวมกัน ไมแ่ยกกัน และไม ่

สามารถแยกแยะบัญญัตหินา้ทีต่า่งกันได ้เพราะเวทนาเสวยอารมณ์สิง่ใด สญัญา 

ก็ก าหนดหมายสิง่นัน้ สญัญาก าหนดหมายสิง่ใด วญิญาณก็รูแ้จง้ส ิง่นัน้ เหตนัุน้ 

ธรรม ๓ ประการนี ้จงึรวมกัน ไมแ่ยกกัน และไมส่ามารถแยกแยะบัญญัตหินา้ที ่

ตา่งกันได”้ 

  [๔๕๑] “ทา่นผูม้อีาย ุพระโยคาวจรผูม้มีโนวญิญาณ๑อันบรสิทุธิ ์สละแลว้ 

จากอนิทรยี ์๕ จะพงึรูอ้ะไร” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโนวญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึจติในฌานที ่๔ อันเป็นไปในรปูาวจรภมู ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๑/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุพระโยคาวจรผูม้มีโนวญิญาณอันบรสิทุธิส์ละแลว้จากอนิทรยี ์๕ 

พงึรูอ้ากาสานัญจายตนฌานวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ พงึรูว้ญิญาณัญจายตนฌานวา่ 

‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ พงึรูอ้ากญิจัญญายตนฌานวา่ ‘ไมม่อีะไร”๑ 

  “พระโยคาวจรยอ่มรูธ้รรมทีต่นจะพงึรูด้ว้ยอะไร” 

  “พระโยคาวจรยอ่มรูธ้รรมทีต่นจะพงึรูด้ว้ยปัญญาจักษุ”๒ 

  “ปัญญามไีวเ้พือ่อะไร” 

  “ปัญญามไีวเ้พือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่การก าหนดรู ้และเพือ่การละ” 

ปจัจยัแหง่สมัมาทฏิฐ ิ

  [๔๕๒] “ทา่นผูม้อีาย ุปัจจัยใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิเีทา่ไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุปัจจัยใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิ ี๒ ประการ คอื 

   ๑. ปรโตโฆสะ๓(การไดส้ดับจากบคุคลอืน่) 

   ๒. โยนโิสมนสกิาร๔(การมนสกิารโดยแยบคาย) 

  ปัจจัยใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิ ี๒ ประการนีแ้ล” 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ความนีห้มายถงึพระโยคาวจรผูบ้ าเพ็ญเพยีรอาศัยมโนวญิญาณ กลา่วคอืรปูาวจรฌานจติในฌานที ่๔ 

   เป็นพืน้ฐาน จงึจะสามารถบ าเพ็ญใหอ้รปูาวจรสมาบัตทิี ่๑ คอื อากาสานัญจายตนสมาบัตใิหเ้กดิขึน้ได ้

   สามารถใหอ้รปูาวจรสมาบัตอิืน่เกดิขึน้ตอ่มาตามล าดับ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๑/๒๕๓) 

๒ ปญัญาจกัษุ ในทีน่ีห้มายถงึสมาธปัิญญา และวปัิสสนาปัญญา สมาธปัิญญา ท าหนา้ทีก่ าจัดโมหะ 

   วปัิสสนาปัญญา ท าหนา้ทีพ่จิารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๑/๒๕๔) 

๓ ปรโตโฆสะ ในทีน่ีห้มายถงึการฟังธรรมเป็นทีส่บายเหมาะสมแกต่น เชน่พระสารบีตุรเถระไดฟั้งธรรมจาก 

   พระอัสสชเิถระวา่ ‘ธรรมเหลา่ใดเกดิแตเ่หต.ุ..’ (ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๖๐/๗๓) (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๕ (สัพพาสวสตูร) หนา้ ๑๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  “สมัมาทฏิฐิ๑ซึง่มเีจโตวมิตุตเิป็นผล และมเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์มปัีญญา- 

วมิตุตเิป็นผล และมปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์เพราะมอีงคธ์รรมเทา่ไรสนับสนุน” 

  “สมัมาทฏิฐซิ ึง่มเีจโตวมิตุตเิป็นผล และมเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์มปัีญญา- 

วมิตุตเิป็นผล และมปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์เพราะมอีงคธ์รรม ๕ ประการ 

สนับสนุน คอื 

   ๑. มศีลี๒สนับสนุน 

   ๒. มสีตุะ๓สนับสนุน 

   ๓. มสีากัจฉา๔สนับสนุน 

   ๔. มสีมถะ๕สนับสนุน 

   ๕. มวีปัิสสนา๖สนับสนุน 

  สมัมาทฏิฐซิ ึง่มเีจโตวมิตุตเิป็นผล และมปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์มปัีญญา- 

วมิตุตเิป็นผล และมปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์เพราะมอีงคธ์รรม ๕ ประการ 

นีแ้ลสนับสนุน” 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมัคคสัมมาทฏิฐ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

๒ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ เพราะปารสิทุธศิลี ๔ เป็นปทัฏฐานแหง่การบรรลอุรยิมรรค (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๕๒/๒๕๔, ม.ม.ูฏกีา ๒/๔๕๒/๓๒๖) 

๓ สตุะ ในทีน่ีห้มายถงึการฟังธรรมทีเ่ป็นสัปปายะ มคีวามหมายเทา่กับปรโตโฆสะ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

๔ สากจัฉา หมายถงึการปรับกัมมัฏฐานใหเ้กดิความเหมาะสม (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

๕ สมถะ หมายถงึสมาบัตทิีเ่ป็นพืน้ฐานแหง่วปัิสสนา (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

๖ วปิสัสนา หมายถงึอนุปัสสนา ๗ ประการ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

 

ภพและฌาน 

  [๔๕๓] “ทา่นผูม้อีาย ุภพมเีทา่ไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุภพม ี๓ คอื (๑) กามภพ (๒) รปูภพ (๓) อรปูภพ” 

  “การเกดิในภพใหมต่อ่ไป มไีดอ้ยา่งไร” 

  “เพราะความยนิดยีิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ ของเหลา่สตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งกดีกัน้ 

มตีัณหาเป็นเครือ่งผกูพันไว ้การเกดิในภพใหมต่อ่ไป ยอ่มมไีดอ้ยา่งนี้” 

  “การเกดิในภพใหมต่อ่ไป ไมม่ไีดอ้ยา่งไร” 

  “เพราะอวชิชาสิน้ไป เพราะวชิชาเกดิขึน้ และเพราะตัณหาดับไป การเกดิ 

ขึน้ในภพใหมต่อ่ไป ไมม่ไีดอ้ยา่งนี้” 

  [๔๕๔] “ทา่นผูม้อีาย ุปฐมฌาน เป็นอยา่งไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุภกิษุในพระธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ฌานนีพ้ระผูม้ ี

พระภาคตรัสวา่ ‘ปฐมฌาน” 

  “ปฐมฌานมอีงคเ์ทา่ไร” 

  “ปฐมฌานมอีงค ์๕ คอื ภกิษุผูเ้ขา้ปฐมฌานยอ่มม ี(๑) วติก (๒) วจิาร 

(๓) ปีต ิ(๔) สขุ (๕) เอกัคคตา ปฐมฌานมอีงค ์๕ อยา่งนี”้ 

  “ปฐมฌานละองคเ์ทา่ไร ประกอบดว้ยองคเ์ทา่ไร” 

  “ปฐมฌานละองค ์๕ ประกอบดว้ยองค ์๕ คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

เขา้ปฐมฌาน (๑) ละกามฉันทะ (๒) ละพยาบาท (๓) ละถนีมทิธะ (๔) ละอทุธัจจ- 

กกุกจุจะ (๕) ละวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ยอ่มม ี(๑) วติก (๒) วจิาร (๓) ปีต ิ(๔) สขุ 

(๕) เอกัคคตา ปฐมฌานละองค ์๕ ประกอบดว้ยองค ์๕ อยา่งนี”้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

 

อนิทรยี ์๕ 

  [๔๕๕] “ทา่นผูม้อีาย ุอนิทรยี ์๕ ประการนี ้คอื (๑) จักขนุทรยี ์

(๒) โสตนิทรยี ์(๓) ฆานนิทรยี ์(๔) ชวิหนิทรยี ์(๕) กายนิทรยี ์มอีารมณ์ตา่งกัน 

มทีีเ่ทีย่วไปตา่งกัน ไมรั่บรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปของกันและกัน เมือ่อนิทรยี ์๕ 

ประการนีม้อีารมณ์ตา่งกัน มทีีเ่ทีย่วไปตา่งกัน ไมรั่บรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปของ 

กนัและกัน จะมอีะไรเป็นทีอ่าศัย และธรรมอะไรรับรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปแหง่ 

อนิทรยี ์๕ ประการนัน้” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอนิทรยี ์๕ ประการนี ้คอื (๑) จักขนุทรยี ์(๒) โสตนิทรยี ์

(๓) ฆานนิทรยี ์(๔) ชวิหนิทรยี ์(๕) กายนิทรยี ์มอีารมณ์ตา่งกัน มทีีเ่ทีย่วไปตา่งกัน 

ไมรั่บรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปของกันและกัน เมือ่อนิทรยีเ์หลา่นีม้อีารมณ์ตา่งกัน 

มทีีเ่ทีย่วไปตา่งกัน ไมรั่บรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปของกันและกัน มใีจเป็นทีอ่าศัย 

และใจยอ่มรับรูอ้ารมณ์อันเป็นทีเ่ทีย่วไปแหง่อนิทรยีเ์หลา่นัน้” 

  [๔๕๖] “ทา่นผูม้อีาย ุอนิทรยี ์๕ ประการนี ้คอื (๑) จักขนุทรยี ์

(๒) โสตนิทรยี ์(๓) ฆานนิทรยี ์(๔) ชวิหนิทรยี ์(๕) กายนิทรยี ์อนิทรยี ์๕ 

ประการนีอ้าศัยอะไรด ารงอยู”่ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอนิทรยี ์๕ ประการนี ้คอื (๑) จักขนุทรยี ์(๒) โสตนิทรยี ์

(๓) ฆานนิทรยี ์(๔) ชวิหนิทรยี ์(๕) กายนิทรยี ์อนิทรยี ์๕ ประการนีอ้าศัยอายุ๑ 

ด ารงอยู”่ 

  “อายอุาศัยอะไรด ารงอยู”่ 

  “อายอุาศัยไออุน่๒ด ารงอยู”่ 

  “ไออุน่อาศัยอะไรด ารงอยู”่ 

  “ไออุน่อาศัยอายดุ ารงอยู”่ 

  “ผมรูท่ั้วถงึภาษิตของทา่นพระสารบีตุรในบัดนีเ้องอยา่งนีว้า่ ‘อายอุาศัยไออุน่ 

ด ารงอยูแ่ละไออุน่อาศัยอายดุ ารงอยู’่ แตผ่มจะพงึเขา้ใจความแหง่ภาษิตนีไ้ดอ้ยา่งไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาย ุในทีน่ีห้มายถงึรปูชวีตินิทรยี ์(ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๖/๒๕๗-๒๕๙) 

๒ ไออุน่ หมายถงึเตโชธาตทุีเ่กดิจากกรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๖/๒๕๗-๒๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  “ถา้เชน่นัน้ ผมจักอปุมาใหท้า่นฟัง เพราะวญิญชูนบางพวกในโลกนีย้อ่มทราบ 

ความแหง่ภาษิตไดด้ว้ยอปุมา เมือ่ประทปีน ้ามันก าลังตดิไฟอยู ่แสงสวา่งอาศัย 

เปลวไฟจงึปรากฏ เปลวไฟก็อาศัยแสงสวา่งจงึปรากฏอยูแ่มฉั้นใด อายอุาศัยไออุน่ 

ด ารงอยู ่ไออุน่ก็อาศัยอายดุ ารงอยู ่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  [๔๕๗] “ทา่นผูม้อีาย ุอายสุงัขาร๑ กับเวทนยีธรรม๒เป็นอันเดยีวกัน หรอืตา่งกัน” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอายสุงัขารกับเวทนยีธรรม ไมเ่ป็นอันเดยีวกัน (ถา้) อายสุงัขาร 

กับเวทนยีธรรมเป็นอันเดยีวกันแลว้ การออกจากสมาบัตขิองภกิษุผูเ้ขา้สญัญา- 

เวทยตินโิรธ ก็ไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะอายสุงัขารกับเวทนยีธรรมตา่งกัน ฉะนัน้ 

การออกจากสมาบัตขิองภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธ จงึปรากฏ” 

  “เมือ่ธรรมเทา่ไรละกายนีไ้ป กายนีจ้งึถกูทอดทิง้นอนนิง่เหมอืนทอ่นไมท้ี ่

ปราศจากเจตนา” 

  “เมือ่ธรรม ๓ ประการ คอื (๑) อาย ุ(๒) ไออุน่ (๓) วญิญาณ๓ ละกายนีไ้ป 

กายนีจ้งึถกูทอดทิง้ นอนนิง่เหมอืนทอ่นไมท้ีป่ราศจากเจตนา” 

  “สตัวผ์ูต้ายคอืท ากาละไปแลว้กับภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธตา่งกันอยา่งไร” 

  “สตัวผ์ูต้ายคอืท ากาละไปแลว้มกีายสงัขาร วจสีงัขาร และจติตสงัขาร๔ดับระงับไป 

มอีายหุมดสิน้ไป ไมม่ไีออุน่ มอีนิทรยีแ์ตกท าลาย สว่นภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยติ- 

นโิรธมกีายสงัขาร วจสีงัขาร และจติตสงัขารดับ ระงับไป แตอ่ายยุังไมห่มดสิน้ 

ยังมไีออุน่มอีนิทรยีผ์อ่งใส 

  สตัวผ์ูต้ายคอืท ากาละไปแลว้กับภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธตา่งกันอยา่งนี”้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อายสุงัขาร หมายถงึอายน่ัุนเอง (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๗/๒๕๘) 

๒ เวทนยีธรรม หมายถงึเวทนาธรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๗/๒๕๘) 

๓ วญิญาณ หมายถงึจติ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๗/๒๕๙) 

๔ กายสงัขาร หมายถงึลมหายใจเขา้ออก วจสีงัขาร หมายถงึวติกวจิาร จติตสงัขาร หมายถงึสัญญาเวทนา 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๗/๒๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

 

ปจัจยัแหง่เจโตวมิตุต ิ

  [๔๕๘] “ทา่นผูม้อีาย ุปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุมเีทา่ไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุม ี๔ ประการ 

คอื (๑) เพราะละสขุได ้(๒) เพราะละทกุขไ์ด ้(๓) เพราะโสมนัสดับไปกอ่น 

(๔) เพราะโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีจ้งึบรรลจุตตุถฌาน ซึง่ไมม่ ี

ทกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

  ปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุม ี๔ ประการนีแ้ล” 

  “ปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติ๑ มเีทา่ไร” 

  “ปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๒ ประการ คอื 

   ๑. การไมม่นสกิารถงึนมิติทัง้ปวง๒ 

   ๒. การมนสกิารถงึนพิพานธาต ุซึง่ไมม่นีมิติ๓ 

  ปัจจัยแหง่การเขา้เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๒ ประการนีแ้ล” 

  “ปัจจัยแหง่การตัง้อยูแ่หง่เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติ มเีทา่ไร” 

  “ปัจจัยแหง่การตัง้อยูแ่หง่เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๓ ประการ คอื 

   ๑. ไมม่นสกิารถงึนมิติทัง้ปวง 

   ๒. มนสกิารถงึนพิพานธาต ุซึง่ไมม่นีมิติ 

   ๓. อภสิงัขาร๔ในเบือ้งตน้ 

  ปัจจัยแหง่การตัง้อยูแ่หง่เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๓ ประการนีแ้ล” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นมิติ ในความหมายนีห้มายถงึการออกจากนโิรธสมาบัตดิว้ยผลสมาบัตซิ ึง่เป็นผลเกดิจากวปัิสสนา (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๕๘/๒๖๐) 

๒ นมิติท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์มรีปูเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๘/๒๖๐) 

๓ การมนสกิารถงึนพิพานซึง่ไมม่นีมิติ หมายถงึการมนสกิารถงึธรรมทีเ่กดิรว่มกับผลสมาบัต ิ(ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๕๘/๒๖๐) 

๔ อภสิงัขาร หมายถงึการก าหนดระยะเวลาอยูใ่นสมาธ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๘/๒๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  “ปัจจัยแหง่การออกจากเจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติ มเีทา่ไร” 

  “ปัจจัยแหง่การออกจากเจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๒ ประการ คอื 

   ๑. การมนสกิารถงึนมิติทัง้ปวง 

   ๒. การไมม่นสกิารถงึนพิพานธาต ุซึง่ไมม่นีมิติ 

  ปัจจัยแหง่การออกจากเจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นีมิติม ี๒ ประการนีแ้ล” 

  [๔๕๙] “ทา่นผูม้อีาย ุธรรมเหลา่นี ้คอื อัปปมาณาเจโตวมิตุติ๑ 

อากญิจัญญาเจโตวมิตุติ๒ สญุญตาเจโตวมิตุติ๓ อนมิติตาเจโตวมิตุติ๔ มอีรรถตา่งกัน 

มพียัญชนะตา่งกัน หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถตา่งกัน และม ี

พยัญชนะตา่งกัน เหตนัุน้มอียู ่อนึง่ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถ 

อยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เหตนัุน้มอียู”่ 

  “เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถตา่งกัน และมพียัญชนะตา่งกัน 

เหตนัุน้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีม้เีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ธรรม ๑๒ ประการ คอื พรหมวหิาร ๔ มรรค ๔ ผล ๔ พรหมวหิาร 

   ชือ่ว่า อัปปมาณะ เพราะแผไ่ปหาประมาณมไิด ้ธรรมทีเ่หลอืชือ่วา่อัปปมาณะ เพราะไมม่กีเิลสเป็นเครือ่งวัด 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๙/๒๖๒, ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๙/๑๖๐) 

๒ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ธรรม ๙ ประการ คอื อากญิจัญญายตนะ ๑ มรรค ๔ ผล ๔ 

   อากญิจัญญายตนะ ชือ่วา่อากญิจัญญะ เพราะไมม่กีเิลสเครือ่งกังวลเป็นอารมณ์ มรรคและผล ชือ่วา่ 

   อากญิจัญญะ เพราะไมม่กีเิลสเครือ่งกังวลคอืกเิลสเครือ่งย ่ายแีละกเิลสเครือ่งผกู (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๙/๒๖๒, 

   ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๙/๑๖๐) 

๓ สญุญตาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ความหลดุพน้โดยวา่งจากราคะ โทสะ โมหะ เพราะพจิารณานามรปูโดยความ 

   เป็นอนัตตา (ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๙/๒๖๓, ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๙/๑๖๑) 

๔ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ธรรม ๑๓ ประการ คอื วปัิสสนา ๑ อรูป ๔ มรรค ๔ ผล ๔ (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๔๕๙/๒๖๓, ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๙/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... 

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

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ ‘อัปปมาณาเจโตวมิตุต’ิ 

  อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในพระธรรม- 

วนัิยนี ้บรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ 

  นีเ้รยีกวา่ ‘อากญิจัญญาเจโตวมิตุต’ิ 

  สญุญตาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีอ้ยูใ่นป่าก็ด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ด ีอยูใ่นเรอืนวา่งก็ด ี

พจิารณาเห็นวา่ ‘สิง่นีว้า่งจากตนบา้ง จากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยตนบา้ง’ 

  นีเ้รยีกวา่ ‘สญุญตาเจโตวมิตุต’ิ 

  อนมิติตาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีบ้รรลอุนมิติตาเจโตสมาธ ิเพราะไมม่นสกิารถงึ 

นมิติทัง้ปวงอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ ‘อนมิติตาเจโตวมิตุต’ิ 

  เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถตา่งกัน และมพียัญชนะตา่งกัน 

เหตนัุน้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแต ่

พยัญชนะเทา่นัน้ เหตนัุน้ เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๓. มหาเวทัลลสตูร 

  คอื ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งวดั โทสะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งวดั โมหะชือ่วา่ 

กเิลสเป็นเครือ่งวดั กเิลสเหลา่นัน้ภกิษุผูข้ณีาสพละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้

  เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘เลศิกวา่อัปปมาณา- 

เจโตวมิตุตทิีม่อียู’่ เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบินัน้ วา่งจากราคะ วา่งจากโทสะ วา่ง 

จากโมหะ ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกังวล โทสะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกังวล 

โมหะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกังวล กเิลสเหลา่นัน้ภกิษุผูข้ณีาสพละไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘เลศิกวา่อากญิจัญญาเจโต- 

วมิตุตทิีม่อียู’่ เจโตวมิตุตอินัไมก่ าเรบินัน้ วา่งจากราคะ วา่งจากโทสะ วา่งจากโมหะ 

ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งท านมิติ โทสะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งท านมิติ โมหะชือ่วา่ 

กเิลสเป็นเครือ่งท านมิติ กเิลสเหลา่นัน้ภกิษุผูข้ณีาสพละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดราก 

ถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  ทา่นผูม้อีาย ุเจโตวมิตุตอินัไมก่ าเรบิ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘เลศิกวา่ 

อนมิติตาเจโตวมิตุตทิีม่อียู’่ เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบินัน้ วา่งจากราคะ วา่งจากโทสะ 

วา่งจากโมหะ 

  เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแต ่

พยัญชนะเทา่นัน้ เหตนัุน้ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาโกฏฐกิะมใีจยนิดชีืน่ชม 

ภาษิตของทา่นพระสารบีตุร ดังนีแ้ล 

มหาเวทลัลสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

 

๔. จฬูเวทลัลสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีท่ าใหเ้กดิปญัญา สตูรเล็ก 

สกักายทฏิฐ ิ

  [๔๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั กลันทกนวิาปสถาน๑ 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ อบุาสกชือ่วสิาขะเขา้ไปหาภกิษุณีชือ่ธัมมทนินาถงึทีอ่ยู ่

นอ้มไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร แลว้ไดถ้ามธัมมทนินาภกิษุณีวา่ “แมเ่จา้ขอรับ 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘สกักายะ สกักายะ’ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ 

‘สกักายะ” 

  ธัมมทนินาภกิษุณีตอบวา่ “ทา่นวสิาขะ อปุาทานขนัธ์๒ ๕ ประการ คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ)  

  ทา่นวสิาขะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ 

‘สกักายะ” 

  วสิาขอบุาสกชืน่ชม อนุโมทนาภาษิตของธัมมทนินาภกิษุณีวา่ “ดลีะ แมเ่จา้” 

แลว้ไดถ้ามปัญหาตอ่ไปวา่ “แมเ่จา้ขอรับ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘สกักายสมทัุย 

สกักายสมทัุย’ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายสมทัุย” 

  “ทา่นวสิาขะ ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความ 

ก าหนัด มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ คอื กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา 

นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายสมทัุย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๕๒ (รถวนิีตสตูร) หนา้ ๒๗๓ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๑ (สัมมาทฏิฐสิตูร) หนา้ ๘๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘สกักายนโิรธ สกักายนโิรธ’ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายนโิรธ” 

  “ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหานัน้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายนโิรธ” 

  “พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘สกักายนโิรธคามนิปีฏปิทา สกักายนโิรธคามนิ-ี 

ปฏปิทา’ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

  “อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

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

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

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

   ๗. สมัมาสต ิ  (ระลกึชอบ) ๘. สมัมาสมาธ ิ (ตัง้จติมั่นชอบ) 

  นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ‘สกักายนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

  “แมเ่จา้ขอรับ อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ เป็นอันเดยีวกัน หรอืตา่งกัน” 

  “ทา่นวสิาขะ อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ ทัง้ไมเ่ป็นอันเดยีวกัน ทัง้ไมต่า่งกัน 

ความก าหนัดพอใจในอปุาทานขนัธ ์๕ ก็คอือปุาทานนัน้เอง” 

  [๔๖๑] “แมเ่จา้ขอรับ สกักายทฏิฐมิไีดอ้ยา่งไร” 

  “ทา่นวสิาขะ ปถุชุนในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดับ ไมไ่ดพ้บพระอรยิะทัง้หลาย ไม ่

ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดพ้บ 

สตับรุษุทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของ 

สตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปูบา้ง 

พจิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในรปูบา้ง พจิารณาเห็นเวทนา 

ฯลฯ พจิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ พจิารณาเห็นสงัขารทัง้หลาย ฯลฯ พจิารณา 

เห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณบา้ง 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณบา้ง สกักายทฏิฐ ิ

มไีด ้อยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “แมเ่จา้ขอรับ สกักายทฏิฐไิมม่ไีดอ้ยา่งไร” 

  “ทา่นวสิาขะ พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับแลว้ ไดพ้บพระอรยิะ 

ทัง้หลาย ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของพระอรยิะ 

พบสตับรุษุทัง้หลาย ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของ 

สตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู 

บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปูบา้ง ไมพ่จิารณาเห็น 

เวทนา ฯลฯ ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารทัง้หลาย ฯลฯ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มี 

วญิญาณบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตาบา้ง ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาใน 

วญิญาณบา้ง สกักายทฏิฐไิมม่ไีด ้อยา่งนีแ้ล” 

มรรคมอีงค ์๘ กบัขนัธ ์๓ 

  [๔๖๒] “แมเ่จา้ขอรับ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นอยา่งไร” 

  “ทา่นวสิาขะ อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา  ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ  ๖. สมัมาวายามะ  

   ๗. สมัมาสต ิ  ๘. สมัมาสมาธ”ิ 

  “อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นสงัขตธรรม๑หรอืเป็นอสงัขตธรรม๒” 

  “อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นสงัขตธรรม” 

  “พระผูม้พีระภาคทรงจัดขนัธ ์๓ ประการ เขา้ในอรยิมรรคมอีงค ์๘ หรอืวา่ 

ทรงจัดอรยิมรรคมอีงค ์๘ เขา้ในขนัธ ์๓ ประการ” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัขตธรรม หมายถงึธรรมทีปั่จจัยปรงุแตง่ ไดแ้ก ่ขันธ ์๕ (อภ.ิสงฺ.(แปล) ๓๔/๑๐๘๙/๒๗๗) 

๒ อสงัขตธรรม หมายถงึธรรมทีปั่จจัยไมป่รงุแตง่ ไดแ้ก ่นพิพาน (อภ.ิสงฺ.(แปล) ๓๔/๑๐๙๐/๒๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “พระผูม้พีระภาคไมท่รงจัดขนัธ ์๓ ประการ เขา้ในอรยิมรรคมอีงค ์๘ แต ่

ทรงจัดอรยิมรรคมอีงค ์๘ เขา้ในขนัธ ์๓ ประการ คอื 

  ๑. สมัมาวาจา สมัมากัมมันตะ และสมัมาอาชวีะ ทรงจัดเขา้ในสลีขนัธ ์

  ๒. สมัมาวายามะ สมัมาสต ิและสมัมาสมาธ ิทรงจัดเขา้ในสมาธขินัธ ์

  ๓. สมัมาทฏิฐ ิและสมัมาสงักัปปะ ทรงจัดเขา้ในปัญญาขนัธ”์ 

สมาธแิละสงัขาร 

  “แมเ่จา้ขอรับ ธรรมชนดิใดเป็นสมาธ ิธรรมเหลา่ใดเป็นนมิติของสมาธ ิ

ธรรมเหลา่ใดเป็นเครือ่งอดุหนุนสมาธ ิการเจรญิสมาธ ิเป็นอยา่งไร” 

  “ทา่นวสิาขะ ความทีจ่ติมอีารมณ์เป็นหนึง่เป็นสมาธ ิสตปัิฏฐาน ๔ เป็น 

นมิติของสมาธ ิสมัมัปปธาน ๔ เป็นเครือ่งอดุหนุนสมาธ ิการเสพ๑ การเจรญิ 

การท าใหม้ากซึง่ธรรมเหลา่นัน้น่ันแล เป็นการเจรญิสมาธ”ิ 

  [๔๖๓] “แมเ่จา้ขอรับ สงัขารมเีทา่ไร” 

  “ทา่นวสิาขะ สงัขารม ี๓ ประการ คอื (๑) กายสงัขาร๒ (๒) วจสีงัขาร๓ 

(๓) จติตสงัขาร๔” 

  “ก็กายสงัขารเป็นอยา่งไร วจสีงัขารเป็นอยา่งไร จติตสงัขารเป็นอยา่งไร” 

  “ลมอัสสาสะ(ลมหายใจเขา้) และลมปัสสาสะ(ลมหายใจออก) เป็นกายสงัขาร 

วติกและวจิารเป็นวจสีงัขาร สญัญาและเวทนาเป็นจติตสงัขาร” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การเสพ ในทีน่ีห้มายถงึการเสพทีเ่ป็นไปชัว่ขณะจติเดยีว (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๒/๒๗๑) 

๒ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกาย ไดแ้กล่มหายใจ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๓/๒๗๒, องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๒๓/๑๐๑) 

๓ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกและวจิาร หรอืวจสีัญเจตนา คอืความ 

   จงใจทางวาจา (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๓/๒๗๒, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๔ จติตสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนา หรอืมโนสัญเจตนา คอื 

   ความจงใจทางใจ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๓/๒๗๒, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “แมเ่จา้ขอรับ เพราะเหตไุร ลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจงึเป็นกายสงัขาร 

วติกและวจิารจงึเป็นวจสีงัขาร สญัญาและเวทนาจงึเป็นจติตสงัขาร” 

  “ทา่นวสิาขะ ลมอัสสาสะและลมปัสสาสะเหลา่นีเ้ป็นธรรมทีม่อียูคู่ก่าย เนือ่ง 

กับกาย ฉะนัน้ ลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจงึเป็นกายสงัขาร บคุคลตรกึและตรอง 

กอ่นแลว้จงึเปลง่วาจา ฉะนัน้ วติกและวจิารจงึเป็นวจสีงัขาร สญัญาและเวทนา 

เป็นธรรมทีม่อียูคู่จ่ติ เนือ่งกับจติ ฉะนัน้ สญัญาและเวทนาจงึเป็นจติตสงัขาร” 

สญัญาเวทยตินโิรธ 

  [๔๖๔] “แมเ่จา้ขอรับ การเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ เป็นอยา่งไร” 

  “ทา่นวสิาขะ ภกิษุผูเ้ขา้สัญญาเวทยตินโิรธ มไิดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

จักเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ เราก าลังเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ หรอืเราเขา้สญัญา- 

เวทยตินโิรธแลว้’ ทีแ่ท ้จติทีท่า่นอบรมไวใ้นเบือ้งตน้อยา่งนัน้ ยอ่มน าเขา้ไปใน 

ภาวะนัน้ไดเ้อง” 

  “เมือ่ภกิษุเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ ธรรมเหลา่ไหนทีด่ับไปกอ่น กายสงัขาร 

วจสีงัขาร หรอืจติตสงัขาร” 

  “เมือ่ภกิษุเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ วจสีงัขารดับไปกอ่น จากนัน้กายสงัขารจงึดับ 

สว่นจติตสงัขารดับทหีลัง” 

  “การออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิเป็นอยา่งไร” 

  “ภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิมไิดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

จักออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิเราก าลังออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิ

หรอืเราออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตแิลว้’ ทีแ่ท ้จติทีท่า่นอบรมไวใ้นเบือ้ง 

ตน้อยา่งนัน้ ยอ่มน าเขา้ไปในภาวะนัน้ไดเ้อง” 

  “เมือ่ภกิษุออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิธรรมเหลา่ไหนเกดิขึน้กอ่น 

กายสงัขาร วจสีงัขาร หรอืจติตสงัขาร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “เมือ่ภกิษุออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิจติตสงัขารเกดิขึน้กอ่น จากนัน้ 

กายสงัขารก็เกดิขึน้ สว่นวจสีงัขารเกดิขึน้ทหีลัง” 

  “ผัสสะเทา่ไร ยอ่มถกูตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

  “ผัสสะ ๓ อยา่ง คอื (๑) ผัสสะชือ่สญุญตะ(วา่ง) (๒) ผัสสะชือ่ 

อนมิติตะ(ไมม่นีมิติ) (๓) ผัสสะชือ่อัปปณหิติะ(ไมม่ทีีต่ัง้) ยอ่มถกูตอ้งภกิษุผูอ้อก 

จากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

  “แมเ่จา้ขอรับ ภกิษุผูอ้อกแลว้จากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตมิจีตินอ้มไปใน 

ธรรมอะไร โนม้ไปในธรรมอะไร และโอนไปในธรรมอะไร” 

  “ทา่นวสิาขะ ภกิษุผูอ้อกแลว้จากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิมจีตินอ้มไปใน 

วเิวก โนม้ไปในวเิวก โอนไปในวเิวก” 

เวทนา 

  [๔๖๕] “แมเ่จา้ขอรับ เวทนามเีทา่ไร” 

  “ทา่นวสิาขะ เวทนาม ี๓ ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทกุขเวทนา 

(๓) อทกุขมสขุเวทนา” 

  “สขุเวทนาเป็นอยา่งไร ทุกขเวทนาเป็นอยา่งไร อทกุขมสขุเวทนาเป็นอยา่งไร” 

  “การเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ ส าราญทางกาย หรอืทางใจ นีเ้ป็นสขุเวทนา 

การเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์ไมส่ าราญทางกาย หรอืทางใจ นีเ้ป็นทกุขเวทนา 

การเสวยอารมณ์ทีม่ใิชค่วามส าราญและทีม่ใิชค่วามไมส่ าราญทางกายหรอืทางใจ นีเ้ป็น 

อทกุขมสขุเวทนา” 

  “สขุเวทนาเป็นสขุเพราะอะไร เป็นทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเวทนาเป็นสขุเพราะ 

อะไร เป็นทกุขเ์พราะอะไร อทกุขมสขุเวทนาเป็นสขุเพราะอะไร เป็นทกุขเ์พราะอะไร” 

  “สขุเวทนาเป็นสขุเพราะตัง้อยู ่เป็นทกุขเ์พราะแปรไป ทกุขเวทนาเป็นทกุข ์

เพราะตัง้อยู ่เป็นสขุเพราะแปรไป อทกุขมสขุเวทนาเป็นสขุเพราะรู ้เป็นทกุขเ์พราะไมรู่”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

  “อนุสยัชนดิไหนนอนเนือ่งอยูใ่นสขุเวทนา อนุสยัชนดิไหนนอนเนือ่งอยูใ่น 

ทกุขเวทนา อนุสยัชนดิไหนนอนเนือ่งอยูใ่นอทกุขมสขุเวทนา” 

  “ราคานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืความก าหนัด) นอนเนือ่งอยูใ่นสขุเวทนา 

ปฏฆิานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืความขดัเคอืง) นอนเนือ่งอยูใ่นทกุขเวทนา 

อวชิชานุสยั(กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืความไมรู่จ้รงิ) นอนเนือ่งอยูใ่นอทกุขมสขุเวทนา” 

  “ราคานุสยันอนเนือ่งอยูใ่นสขุเวทนาทัง้หมดหรอื ปฏฆิานุสยันอนเนือ่งอยูใ่น 

ทกุขเวทนาทัง้หมดหรอื อวชิชานุสยันอนเนือ่งอยูใ่นอทกุขมสขุเวทนาทัง้หมดหรอื” 

  “ราคานุสยันอนเนือ่งอยูใ่นสขุเวทนาทัง้หมดหามไิด ้ปฏฆิานุสยันอนเนือ่งอยู ่

ในทกุขเวทนาทัง้หมดหามไิด ้อวชิชานุสยันอนเนือ่งอยูใ่นอทกุขมสขุเวทนาทัง้หมด 

หามไิด”้ 

  “ธรรมอะไรจะพงึละไดใ้นสขุเวทนา ธรรมอะไรจะพงึละไดใ้นทกุขเวทนา 

ธรรมอะไรจะพงึละไดใ้นอทกุขมสขุเวทนา” 

  “ราคานุสยัจะพงึละไดใ้นสขุเวทนา ปฏฆิานุสยัจะพงึละไดใ้นทกุขเวทนา 

อวชิชานุสยัจะพงึละไดใ้นอทกุขมสขุเวทนา” 

  “แมเ่จา้ขอรับ ราคานุสยัจะพงึละไดใ้นสขุเวทนาทัง้หมดหรอื ปฏฆิานุสยัจะ 

พงึละไดใ้นทกุขเวทนาทัง้หมดหรอื อวชิชานุสยัจะพงึละไดใ้นอทกุขมสขุเวทนา 

ทัง้หมดหรอื” 

  “ทา่นวสิาขะ ราคานุสยัจะพงึละไดใ้นสขุเวทนาทัง้หมดหามไิด ้ปฏฆิานุสยัจะ 

พงึละไดใ้นทกุขเวทนาทัง้หมดหามไิด ้อวชิชานุสยัจะพงึละไดใ้นอทกุขมสขุเวทนา 

ทัง้หมดหามไิด ้ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ยอ่มละราคะไดด้ว้ย 

ปฐมฌานนัน้ ราคานุสยัมไิดน้อนเนือ่งอยูใ่นปฐมฌานนัน้ 

  อนึง่ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้พจิารณาเห็นอยูว่า่ ‘เมือ่ไร เราจะไดบ้รรล ุ

อายตนะ ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายบรรลแุลว้ ด ารงอยูใ่นบัดนี้’ เมือ่ภกิษุนัน้ตัง้ความ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๔. จฬูเวทัลลสตูร 

ปรารถนาในวโิมกขทั์ง้หลายอันเป็นอนุตตรธรรม๑อยา่งนี ้โทมนัสยอ่มเกดิขึน้เพราะ 

ความปรารถนาเป็นปัจจัย ทา่นละปฏฆิะไดด้ว้ยโทมนัสนัน้ ปฏฆิานุสยัมไิดน้อน 

เนือ่งอยูใ่นโทมนัสนัน้ อนึง่ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ 

ไปกอ่นแลว้ ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีบ้รรลจุตตุถฌาน ทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีต ิ

บรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่ยอ่มละอวชิชาไดด้ว้ยจตตุถฌานนัน้ อวชิชานุสยัมไิด ้

นอนเนือ่งอยูใ่นจตตุถฌานนัน้” 

  [๔๖๖] “แมเ่จา้ขอรับ อะไรเป็นคูเ่ปรยีบ๒แหง่สขุเวทนา” 

  “ทา่นวสิาขะ ทกุขเวทนาเป็นคูเ่ปรยีบแหง่สขุเวทนา” 

  “อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่ทกุขเวทนา” 

  “สขุเวทนาเป็นคูเ่ปรยีบแหง่ทกุขเวทนา” 

  “อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่อทกุขมสขุเวทนา” 

  “อวชิชาเป็นคูเ่ปรยีบแหง่อทกุขมสขุเวทนา” 

  “อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่อวชิชา” 

  “วชิชาเป็นคูเ่ปรยีบแหง่อวชิชา” 

  “อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่วชิชา” 

  “วมิตุตเิป็นคูเ่ปรยีบแหง่วชิชา” 

  “อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่วมิตุต”ิ 

  “นพิพานเป็นคูเ่ปรยีบแหง่วมิตุต”ิ 

  “แมเ่จา้ขอรับ อะไรเป็นคูเ่ปรยีบแหง่นพิพาน” 

  “ทา่นวสิาขะ ทา่นกา้วเลยปัญหาไปเสยีแลว้ ไมอ่าจก าหนดทีส่ดุแหง่ปัญหาได ้

เพราะพรหมจรรยม์นีพิพานเป็นทีห่ยั่งลง มนีพิพานเป็นจดุหมาย มนีพิพานเป็นทีส่ดุ 

ถา้ทา่นยังหวงัอยูก็่ควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทูลถามเนือ้ความนีเ้ถดิ พระผูม้-ี 

พระภาคทรงตอบแกท่า่นอยา่งไร ทา่นควรทรงจ าค าตอบไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนตุตรธรรม หมายถงึมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ (อภ.ิสงฺ.(แปล) ๓๔/๑๓๐๐/๓๒๘) 

๒ คูเ่ปรยีบ ในทีน่ีม้ ี๒ ความหมาย (๑) หมายถงึคูเ่ปรยีบทีข่ัดแยง้กัน เชน่ สขุกับทกุข ์(๒) หมายถงึ 

   คูเ่ปรยีบทีค่ลอ้ยตามกันคอืวมิตุตแิละนพิพานอันเป็นโลกตุตรธรรม (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๖/๒๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

 

ทรงสรรเสรญิธมัมทนินาภกิษุณี 

  [๔๖๗] ล าดับนัน้ วสิาขอบุาสกชืน่ชมอนุโมทนาภาษิตของธัมมทนินา- 

ภกิษุณีแลว้ ลกุจากอาสนะ นอ้มไหวธ้ัมมทนินาภกิษุณี กระท าประทักษิณแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูเรือ่งทีต่นสนทนาธรรมกีถากับธัมมทนินาภกิษุณีใหท้รงทราบทกุประการ 

  เมือ่วสิาขอบุาสกกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ “วสิาขะ 

ธัมมทนินาภกิษุณีเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก หากเธอจะพงึสอบถามเนือ้ความนัน้ 

กับเรา แมเ้ราก็จะพงึตอบเนือ้ความนัน้เหมอืนอยา่งทีธ่ัมมทนินาภกิษุณีตอบแลว้ 

เนือ้ความแหง่ค าตอบนัน้เป็นดังนัน้น่ันแล ทา่นควรทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ วสิาขอบุาสกมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูเวทลัลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จฬูธมัมสมาทานสตูร 

วา่ดว้ยการสมาทานธรรม๑สตูรเล็ก 

  [๔๖๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรม ๔ ประการนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ การสมาทานธรรม แปลจากค าวา่ “ธัมมสมาทาน” แยกอธบิายดังนี ้คอื หมายถงึลัทธหิรอืขอ้วัตร 

   ปฏบัิต ิไดแ้ก ่จรยิาทีต่นยดึถอื ค าวา่ สมาทาน หมายถงึถอืปฏบัิต ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๘/๒๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

  การสมาทานธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน แตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

  ๒. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

  ๓. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน แตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต 

  ๔. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน และมสีขุเป็นวบิากในอนาคต 

การสมาทานธรรมทีม่สีขุแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก 

  [๔๖๙] การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปจัจบุนั แตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โทษ 

ในกามทัง้หลายไมม่’ี สมณพราหมณ์พวกนัน้ยอ่มถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ในกาม 

ทัง้หลาย บ าเรอกับพวกนางปรพิาชกิาทีเ่กลา้มวยผมและกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ท าไม 

ทา่นสมณพราหมณ์พวกนัน้เมือ่เห็นอนาคตภัยในกามทัง้หลาย จงึกลา่วถงึการละ 

กามทัง้หลาย บัญญัตกิารก าหนดรูก้ามทัง้หลาย (อนัทีจ่รงิ) การไดส้มัผัสแขนอัน 

มขีนออ่นนุ่มของนางปรพิาชกิานีเ้ป็นความสขุ’ แลว้ก็ถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ในกาม 

ทัง้หลาย ครัน้ถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ในกามทัง้หลาย หลังจากตายแลว้ ไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้เผ็ดรอ้น ในทีท่ีต่นเกดินัน้ และ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสมณพราหมณ์พวกนัน้เมือ่เห็นอนาคตภัยในกามทัง้หลายนีแ้ล 

จงึกลา่วถงึการละกามทัง้หลาย บัญญัตกิารก าหนดรูก้ามทัง้หลาย อันทีจ่รงิพวก 

เรานีย้อ่มเสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้เผ็ดรอ้น เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกาม 

เป็นตน้เหต’ุ 

  เปรยีบเหมอืนผลสกุของเถายา่นทราย จะพงึแตกในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น 

พชืแหง่เถายา่นทรายนัน้จะพงึตกลงทีโ่คนตน้สาละตน้ใดตน้หนึง่ เทวดาทีส่งิอยูท่ี ่

ตน้สาละนัน้กลัว หวาดเสยีว และถงึความสะดุง้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

  พวกอารามเทวดา๑ วนเทวดา๒ รกุขเทวดา๓ และพวกเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้ไม ้

อันเป็นโอสถหญา้และตน้ไมเ้จา้ป่า ผูเ้ป็นมติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ๔ ของเทวดาที ่

สงิอยูท่ีต่น้สาละนัน้ตา่งก็พากันมาปลอบโยนอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อยา่กลัวเลย 

ทา่นผูเ้จรญิ อยา่กลัวเลย เมล็ดพชืแหง่เถายา่นทรายนัน้ บางทนีกยงูอาจกลนืกนิ 

บา้ง เนือ้อาจเคีย้วกนิบา้ง ไฟป่าอาจไหมบ้า้ง พวกคนท างานในป่าอาจถอนบา้ง 

ปลวกอาจกดักนิบา้ง หรอืไมง่อกขึน้’ 

  แตเ่มล็ดพชืแหง่เถายา่นทรายนัน้นกยงูก็ไมก่ลนืกนิ เนือ้ก็ไมเ่คีย้วกนิ ไฟป่า 

ก็ไมไ่หม ้พวกคนท างานในป่าก็ไมถ่อน ปลวกก็ไมก่ดักนิ ยังคงเป็นพชืตอ่ไป ถกู 

เมฆฝนตกรดแลว้ ก็งอกขึน้ดว้ยด ีเป็นเถายา่นทรายเล็กและออ่นมยีา่นหอ้ยยอ้ย 

เขา้ไปอาศัยตน้สาละ’ 

  เทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้สาละนัน้จงึกลา่ววา่ ‘ท าไมพวกทา่นอารามเทวดา วนเทวดา 

รกุขเทวดา และเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้ไมอ้ันเป็นโอสถหญา้และตน้ไมเ้จา้ป่า ผูเ้ป็นมติร 

อ ามาตย ์ญาตสิาโลหติเมือ่เห็นอนาคตภัยในเมล็ดพชืแหง่เถายา่นทรายจงึพากันมา 

ปลอบโยนอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อยา่กลัวเลย ทา่นผูเ้จรญิ อยา่กลัวเลย เมล็ด 

พชืแหง่เถายา่นทรายนัน้ บางทนีกยงูอาจกลนืกนิบา้ง เนือ้อาจเคีย้วกนิบา้ง ไฟป่า 

อาจไหมบ้า้ง พวกคนท างานในป่าอาจถอนบา้ง ปลวกอาจกัดกนิบา้ง หรอืไม่ 

งอกขึน้’ เถายา่นทรายนี ้เล็กและออ่นมยีา่นหอ้ยยอ้ยอยู ่มสีมัผัสอันน าความสขุ 

มาให ้เถายา่นทรายนัน้ เลือ้ยพันตน้สาละนัน้ ครัน้เลือ้ยพันแลว้ ตัง้อยูข่า้งบน 

เหมอืนรม่ แตกเถาอยูข่า้งลา่ง ท าลายล าตน้ใหญ ่ๆ ของตน้สาละนัน้เสยี 

  เทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้สาละนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกท่านอารามเทวดา วนเทวดา 

รกุขเทวดา และพวกเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้ไมอ้ันเป็นโอสถหญา้และตน้ไมเ้จา้ป่า ผูเ้ป็น 

มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ เมือ่เห็นอนาคตภัย ในเมล็ดพชืแหง่เถายา่นทรายนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อารามเทวดา หมายถงึเทวดาผูส้ถติอยูใ่นสวนไมด้อกและไมผ้ล (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๙/๒๗๙) 

๒ วนเทวดา หมายถงึเทวดาผูส้ถติอยูใ่นป่าอันธวันและป่าสภุควันเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๙/๒๗๙) 

๓ รกุขเทวดา หมายถงึเทวดาผูส้ถติอยูท่ีต่น้สะเดาเป็นตน้ ซึง่เขารักษาไวอ้ยา่งด ี(ม.ม.ูอ. ๒/๔๖๙/๒๗๙) 

๔ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๖๕ (อากังเขยยสตูร) หนา้ ๕๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

จงึพากันมาปลอบโยนอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อยา่กลัวเลย ทา่นผูเ้จรญิ อยา่ 

กลัวเลย พชืแหง่เถายา่นทรายนัน้ บางทนีกยงูอาจกลนืกนิบา้ง เนือ้อาจเคีย้วกนิบา้ง 

ไฟป่าอาจไหมบ้า้ง พวกคนท างานในป่าอาจถอนบา้ง ปลวกอาจกัดกนิบา้ง หรอื 

ไมง่อกขึน้’ เรานัน้เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้ เผ็ดรอ้น เพราะพชืแหง่เถายา่น 

ทรายเป็นเหต’ุ แมฉั้นใด 

  มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘โทษในกามทัง้ 

หลายไมม่’ี ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ในกาม 

ทัง้หลาย บ าเรอกับพวกนางปรพิาชกิาทีเ่กลา้มวยผมและกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ท าไม 

ทา่นสมณพราหมณ์พวกนัน้ เมือ่เห็นอนาคตภัยในกามทัง้หลาย จงึกลา่วถงึการ 

ละกามทัง้หลาย บัญญัตกิารก าหนดรูใ้นกามทัง้หลาย (อันทีจ่รงิ) การสมัผัสแขน 

อันมขีนออ่นนุ่มของนางปรพิาชกิานี ้เป็นความสขุ’ ยอ่มถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ใน 

กามทัง้หลาย ครัน้ถงึความเป็นผูด้ืม่ด า่ในกามทัง้หลาย หลังจากตายแลว้ จะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้เผ็ดรอ้นในทีท่ีต่น 

เกดินัน้ และกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสมณพราหมณ์พวกนัน้เมือ่เห็นอนาคตภัยใน 

กามทัง้หลายนีแ้ล จงึกลา่วถงึการละกามทัง้หลาย บัญญัตคิวามก าหนดรูก้าม 

ทัง้หลาย อันทีจ่รงิพวกเรานี ้ยอ่มเสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา้เผ็ดรอ้นเพราะกาม 

เป็นเหต ุเพราะกามเป็นตน้เหต’ุ 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มสีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็น 

วบิากในอนาคต 

การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขแ์ละมทีกุขเ์ป็นวบิาก 

  [๔๗๐] การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปจัจบุนั และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ปรพิาชกบางคนในโลกนีเ้ป็นอเจลก(ประพฤตเิปลอืยกาย) เป็นผูไ้มม่มีารยาท 

เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรับอาหารก็ไมไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรับอาหารก็ไมห่ยดุ ไมรั่บ 

อาหารทีเ่ขาแบง่ไว ้ไมรั่บอาหารทีเ่ขาท าเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมรั่บ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๑ } 



๕๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

อาหารจากปากหมอ้ ไมรั่บอาหารจากปากภาชนะ ไมรั่บอาหารครอ่มธรณีประต ูไม่ 

รับอาหารครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บอาหารครอ่มสาก ไมรั่บอาหารของคน ๒ คนที ่

ก าลังบรโิภค ไมรั่บอาหารของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บอาหารของหญงิทีก่ าลังใหบ้ตุรดืม่ 

นม ไมรั่บอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมรั่บอาหารทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บ 

อาหารในทีเ่ลีย้งสนัุข ไมรั่บอาหารในทีม่แีมลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ๆ ไมก่นิปลา 

ไมก่นิเนือ้ ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่ยาดอง เขารับอาหารในเรอืนหลังเดยีว 

ยังชพีดว้ยขา้วค าเดยีว รับอาหารในเรอืน ๒ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ 

รับอาหารในเรอืน ๗ หลัง ยังชพีดว้ยขา้ว ๗ ค า ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๑ 

ใบ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชพีดว้ยอาหารในถาดนอ้ย ๗ ใบ 

กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๒ วนั ฯลฯ กนิ 

อาหารทีเ่ก็บไวค้า้งคนื ๗ วนั ถอืการบรโิภคอาหารตามวาระ ๑๕ วนัตอ่มือ้เชน่นี ้

อยูด่ว้ยประการอยา่งนี ้

  ปรพิาชกนัน้เป็นผูก้นิผักดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืย 

เป็นอาหาร กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร กนิร าเป็นอาหาร กนิ 

ขา้วตังเป็นอาหาร กนิก ายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร 

กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ลน่ยังชพีอยู ่ปรพิาชกนัน้นุ่งหม่ผา้ 

ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกัน นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บังสกุลุ นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้

นุ่งหม่หนังเสอื นุ่งหม่หนังเสอืมเีล็บ นุ่งหม่ผา้คากรอง นุ่งหม่ผา้เปลอืกไมก้รอง 

นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่ผา้กัมพลผมมนุษย ์นุ่งหม่ผา้กัมพลขนสตัว ์นุ่งหม่ผา้ 

ขนปีกนกเคา้ เป็นผูถ้อนผมและหนวด คอืถอืการถอนผมและหนวด ยนือยา่งเดยีว 

ไมย่อมน่ัง เดนิกระโหยง่คอืถอืการเดนิกระโหยง่ ถอืการนอนบนหนามคอืนอนบน 

ทีน่อนทีท่ าดว้ยหนาม ถอืการลงอาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้๑ ถอืการยา่งและการอบกาย 

หลายรปูแบบเชน่นีอ้ยู ่ดว้ยประการอยา่งนี ้หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุข ์

เป็นวบิากในอนาคต 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ ๑๕๕ (มหาสหีนาทสตูร) หนา้ ๑๕๘-๑๕๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๒ } 



๕๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร 

 

การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขแ์ตม่สีขุเป็นวบิาก 

  [๔๗๑] การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปจัจบุนั แตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้รีาคะกลา้โดยปกต ิเสวยทกุขโ์ทมนัสอัน 

เกดิจากราคะเนอืง ๆ เป็นผูม้โีทสะกลา้โดยปกต ิเสวยทกุขโ์ทมนัสอันเกดิจากโทสะ 

เนอืง ๆ เป็นผูม้โีมหะกลา้โดยปกต ิเสวยทกุขโ์ทมนัสอันเกดิจากโมหะเนอืง ๆ 

บคุคลนัน้มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง เป็นผูม้หีนา้นองดว้ยน ้าตา รอ้งไหอ้ยู่ 

ประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ หลังจากตายแลว้ เขาไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็น 

วบิากในอนาคต 

การสมาทานธรรมทีม่สีขุและมสีขุเป็นวบิาก 

  [๔๗๒] การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปจัจบุนั และมสีขุเป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มม่รีาคะกลา้โดยปกต ิไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัส 

อันเกดิจากราคะเนอืง ๆ เป็นผูไ้มม่โีทสะกลา้โดยปกต ิไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสอนัเกดิ 

จากโทสะเนอืง ๆ เป็นผูไ้มม่โีมหะกลา้โดยปกต ิไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสอันเกดิจาก 

โมหะเนอืง ๆ บคุคลนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่ ี

วติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลุ 

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่... บรรลตุตยิฌาน ... บรรลจุตตุถฌาน ... อยู่ 

หลังจากตายแลว้ เขาไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๓ } 



๕๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มสีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็น 

วบิากในอนาคต 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรม ๔ ประการนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

จฬูธมัมสมาทานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. มหาธมัมสมาทานสตูร 

วา่ดว้ยการสมาทานธรรม สตูรใหญ ่

เหตทุีส่ ิง่ท ัง้หลายไมเ่ป็นไปตามความปรารถนา 

  [๔๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย โดยมากสตัวทั์ง้หลายมคีวามปรารถนา มคีวามพอใจ 

มคีวามประสงคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไม ่

น่าพอใจ จะพงึเสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ จะพงึเจรญิยิง่ข ึน้’ 

เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้มคีวามปรารถนา มคีวามพอใจ มคีวามประสงคอ์ยา่งนี ้ธรรมที ่

ไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ยอ่มเจรญิยิง่ขึน้ ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ยอ่มเสือ่มไป ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเหตใุนขอ้นัน้อยา่งไร” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นทีพ่ ึง่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดอธบิายเนือ้ความแหง่ 

พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้เถดิ ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๔ } 



๕๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  [๔๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนในโลกนีผู้ย้ังไมไ่ดส้ดับ ไมไ่ดพ้บพระอรยิะ 

ทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไมไ่ดพ้บสตับรุษุทัง้หลาย ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บค าแนะน าในธรรม 

ของสตับรุษุ ไมรู่จั้กธรรมทีค่วรเสพ๑ ไมรู่จั้กธรรมทีไ่มค่วรเสพ ไมรู่จั้กธรรมทีค่วร 

คบ๒ ไมรู่จั้กธรรมทีไ่มค่วรคบ เมือ่ไมรู่จั้กธรรมทีค่วรเสพ ไมรู่จั้กธรรมทีไ่มค่วรเสพ 

ไมรู่จั้กธรรมทีค่วรคบ ไมรู่จั้กธรรมทีไ่มค่วรคบ ก็เสพ๓ธรรมทีไ่มค่วรเสพ ไมเ่สพ 

ธรรมทีค่วรเสพ คบธรรมทีไ่มค่วรคบ ไมค่บธรรมทีค่วรคบ เมือ่เสพธรรมทีไ่ม ่

ควรเสพ ไมเ่สพธรรมทีค่วรเสพ คบธรรมทีไ่มค่วรคบ ไมค่บธรรมทีค่วรคบ 

ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ขึน้ ธรรมทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ ก็เสือ่มไป ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะปถุชุนรูไ้มถ่กูตอ้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ ไดพ้บพระอรยิะทัง้หลาย ฉลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของพระอรยิะ พบสตับรุษุ 

ทัง้หลาย ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บค าแนะน าดแีลว้ในธรรมของสตับรุษุ 

รูจั้กธรรมทีค่วรเสพ รูจั้กธรรมทีไ่มค่วรเสพ รูจั้กธรรมทีค่วรคบ รูจั้กธรรมทีไ่ม ่

ควรคบ เมือ่รูจั้กธรรมทีค่วรเสพ รูจั้กธรรมทีไ่มค่วรเสพ รูจั้กธรรมทีค่วรคบ รูจั้ก 

ธรรมทีไ่มค่วรคบ ก็ไมเ่สพธรรมทีไ่มค่วรเสพ เสพธรรมทีค่วรเสพ ไมค่บธรรมที ่

ไมค่วรคบ คบธรรมทีค่วรคบ เมือ่ไมเ่สพธรรมทีไ่มค่วรเสพ เสพธรรมทีค่วรเสพ 

ไมค่บธรรมทีไ่มค่วรคบ คบธรรมทีค่วรคบ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไม่ 

น่าพอใจ ก็เสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ข ึน้ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะอรยิสาวกรูถ้กูตอ้ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีค่วรเสพ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีค่วรใหเ้กดิขึน้ในสันดานของตน ไดแ้ก ่การคบสัตบรุษุ การฟัง 

   สัทธรรมและการพจิารณาโดยแยบคาย (ม.ม.ูอ. ๒/๔๗๔/๒๘๓, ม.ม.ูฏกีา ๒/๔๗๔/๓๕๘) 

๒ ธรรมทีค่วรคบ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีบ่ าเพ็ญมทีานเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๗๔/๒๘๓, ม.ม.ูฏกีา ๒/๔๗๔/ 

   ๓๕๘) 

๓ เสพ ในทีน่ีห้มายถงึการประพฤต ิการเจรญิใหเ้กดิขึน้ (ข.ุจู.อ. ๑๖๑/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๕ } 



๕๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

 

การสมาทานธรรม ๔ ประการ 

  [๔๗๕] ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรม ๔ ประการนี ้

  การสมาทานธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

   ๒. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน แตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

   ๓. การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุัน แตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต 

   ๔. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุัน และมสีขุเป็นวบิากในอนาคต 

  [๔๗๖] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. บรรดาการสมาทานธรรมเหลา่นัน้ บคุคลผูไ้มรู่จั้กการสมาทานธรรม 

       ทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต ตกอยูใ่นอวชิชา 

       ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘การสมาทานธรรมนี้มทีกุขใ์นปัจจบุัน 

       และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่ไมรู่จั้กการสมาทานธรรมเหลา่นัน้ 

       ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิ จงึเสพการสมาทานธรรมนัน้ 

       ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ เมือ่เสพการสมาทานธรรมนัน้ ไม ่

       ละเวน้การสมาทานธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

       ไมน่่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ขึน้ ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ยอ่มเสือ่มไป ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้รูไ้มถ่กูตอ้ง 

   ๒. บคุคลผูไ้มรู่จั้กการสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก 

       ในอนาคต ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘การ 

       สมาทานธรรมนีม้สีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่ไม ่

       รูจั้กการสมาทานธรรมนัน้แลว้ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความ 

       เป็นจรงิ จงึเสพการสมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ 

       เมือ่เสพการสมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ 

       ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ขึน้ ธรรม 

       ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเสือ่มไป ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะบคุคลนัน้รูไ้มถ่กูตอ้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๖ } 



๕๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

   ๓. บคุคลผูไ้มรู่จั้กการสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็น 

       วบิากในอนาคต ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

       ‘การสมาทานธรรมนีม้ทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต’ 

       เมือ่ไมรู่จั้กการสมาทานธรรมนัน้ ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิ ไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทาน 

       ธรรมนัน้ เมือ่ไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทาน 

       ธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ขึน้ 

       ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเสือ่มไป ขอ้นัน้ 

       เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้รูไ้มถ่กูตอ้ง 

   ๔. บคุคลผูไ้มรู่จั้กการสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็น 

       วบิากในอนาคต ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

       ‘การสมาทานธรรมนีม้สีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่ 

       ไมรู่จั้กการสมาทานธรรมนัน้ ตกอยูใ่นอวชิชา ไมรู่ช้ดัตามความ 

       เป็นจรงิ ไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทานธรรมนัน้ 

       เมือ่ไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทานธรรมนัน้ ธรรม 

       ทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เจรญิยิง่ขึน้ ธรรมที ่

       น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเสือ่มไป ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะบคุคลนัน้รูไ้มถ่กูตอ้ง 

  [๔๗๗] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. บรรดาการสมาทานธรรมเหลา่นัน้ บคุคลผูรู้จั้กการสมาทานธรรม 

       ทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต มวีชิชา รูช้ดัตาม 

       ความเป็นจรงิวา่ ‘การสมาทานธรรมนีม้ทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุข ์

       เป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่รูจั้กการสมาทานธรรมนัน้ มวีชิชา รูช้ดั 

       ตามความเป็นจรงิ จงึไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การ 

       สมาทานธรรมนัน้ เมือ่ไมเ่สพการสมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การ 

       สมาทานธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ 

       ก็เสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเจรญิยิง่ข ึน้ 

       ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้รูถ้กูตอ้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๗ } 



๕๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

   ๒. บคุคลผูรู้จั้กการสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็น 

       วบิากในอนาคต มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘การสมาทาน 

       ธรรมนีม้สีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่รูจั้กการ 

       สมาทานธรรมนัน้ มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิ จงึไมเ่สพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทานธรรมนัน้ เมือ่ไมเ่สพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ละเวน้การสมาทานธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่าปรารถนา 

       ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

       น่าพอใจ ยอ่มเจรญิยิง่ขึน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนัน้รู ้

       ถกูตอ้ง 

   ๓. บคุคลผูรู้จั้กการสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปัจจบุนัแตม่สีขุเป็น 

       วบิากในอนาคต มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘การสมาทาน 

       ธรรมนี ้มทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่รูจั้กการ 

       สมาทานธรรมนัน้ มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิ จงึเสพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ เมือ่เสพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่า 

       ปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา 

       น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเจรญิยิง่ขึน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

       บคุคลนัน้รูถ้กูตอ้ง 

   ๔. บคุคลผูรู้จั้กการสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็น 

       วบิากในอนาคต มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘การสมาทาน 

       ธรรมนีม้สีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็นวบิากในอนาคต’ เมือ่รูจั้กการ 

       สมาทานธรรมนัน้ มวีชิชา รูช้ดัตามความเป็นจรงิ จงึเสพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ เมือ่เสพการ 

       สมาทานธรรมนัน้ ไมล่ะเวน้การสมาทานธรรมนัน้ ธรรมทีไ่มน่่า 

       ปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ ก็เสือ่มไป ธรรมทีน่่าปรารถนา 

       น่าใคร ่น่าพอใจ ยอ่มเจรญิยิง่ขึน้ ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะ 

       บคุคลนัน้รูถ้กูตอ้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๘ } 



๕๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

 

การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขแ์ละมทีกุขเ์ป็นวบิาก 

  [๔๗๘] การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปจัจบุนั และมทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้ทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนฆา่สตัว ์และ 

เพราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนลักทรัพย ์และเพราะการลักทรัพยเ์ป็น 

ปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนประพฤตผิดิในกาม และเพราะการ 

ประพฤตผิดิในกามเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูเท็จ และเพราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย 

เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูสอ่เสยีด และเพราะการพดูสอ่เสยีด 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูค าหยาบ และเพราะการพดู 

ค าหยาบเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูเพอ้เจอ้ และเพราะการพดูเพอ้เจอ้ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่มาก 

และเพราะการเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่มากเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนมจีติปองรา้ยผูอ้ ืน่ และเพราะการมจีติ 

ปองรา้ยผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนมคีวามเห็นผดิ และเพราะความเห็นผดิ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๑๙ } 



๕๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  หลังจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุข ์

เป็นวบิากในอนาคต (๑) 

การสมาทานธรรมทีม่สีขุแตม่ทีกุขเ์ป็นวบิาก 

  [๔๗๙] การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปจัจบุนั แตม่ทีกุขเ์ป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนฆา่สตัว ์และ 

เพราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนลักทรัพย ์และเพราะการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย 

เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนประพฤตผิดิในกาม และเพราะการ 

ประพฤตผิดิในกามเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูเท็จ และเพราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย 

เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูสอ่เสยีด และเพราะการพดูสอ่เสยีด 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูค าหยาบ และเพราะการพดูค าหยาบ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนพดูเพอ้เจอ้ และเพราะการพดูเพอ้เจอ้ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่มาก และ 

เพราะการเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่มากเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนมจีติปองรา้ยผูอ้ ืน่ และเพราะการมจีติ 

ปองรา้ยผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๐ } 



๕๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนมคีวามเห็นผดิ และเพราะความเห็นผดิ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  หลังจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มสีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุขเ์ป็น 

วบิากในอนาคต (๒) 

การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขแ์ตม่สีขุเป็นวบิาก 

  [๔๘๐] การสมาทานธรรมทีม่ทีกุขใ์นปจัจบุนั แตม่สีขุเป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์และเพราะการเวน้ขาดจากการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์และเพราะ 

การเวน้ขาดจากการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

และเพราะการเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกามเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการพดูเท็จ และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูเท็จเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากพดูสอ่เสยีด และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีดเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากพดูค าหยาบ และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ และเพราะ 

การเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนไมม่คีวามเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ืน่ 

และเพราะการไมเ่พง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๑ } 



๕๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนมจีติไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่ และเพราะการม ี

จติไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  มทีกุขบ์า้ง มโีทมนัสบา้ง จงึเป็นคนมคีวามเห็นชอบ และเพราะมคีวามเห็น 

ชอบเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยทกุขโ์ทมนัส 

  หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็น 

วบิากในอนาคต (๓) 

การสมาทานธรรมทีม่สีขุและมสีขุเป็นวบิาก 

  [๔๘๑] การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปจัจบุนั และมสีขุเป็นวบิากในอนาคต 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจาก 

การฆา่สตัว ์และเพราะการเวน้ขาดจากการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม และ 

เพราะการเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกามเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการพดูเท็จ และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูเท็จเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากวาจาสอ่เสยีด และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีดเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ และเพราะ 

การเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบเป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๒ } 



๕๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ และเพราะการ 

เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนไมม่คีวามเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของ 

ผูอ้ืน่มาก และเพราะการเวน้ขาดจากการไมม่คีวามเพง่เล็งอยากไดส้ ิง่ของของผูอ้ ืน่ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนมจีติไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่ และเพราะการมจีติ 

ไมป่องรา้ยผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  มสีขุบา้ง มโีสมนัสบา้ง จงึเป็นคนมคีวามเห็นชอบ และเพราะมคีวามเห็นชอบ 

เป็นปัจจัย เขาจงึเสวยสขุโสมนัส 

  หลังจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรมนีเ้รากลา่ววา่ มสีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็น 

วบิากในอนาคต (๔) 

  ภกิษุทัง้หลาย การสมาทานธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

อปุมาของการสมาทานธรรม ๔ ประการ 

  [๔๘๒] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เปรยีบเหมอืนน ้าเตา้ขมผสมดว้ยยาพษิ บรุษุทีรั่กชวีติ ยังไมอ่ยาก 

       ตาย รักสขุเกลยีดทกุข ์มาถงึ พวกชาวบา้นบอกเขาวา่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ 

       น ้าเตา้ขมนีผ้สมดว้ยยาพษิ ถา้ทา่นหวงัจะดืม่ ก็ดืม่เถดิ น ้าเตา้ขม 

       นัน้ จักไมท่ าใหท้า่นผูด้ ืม่พอใจ ทัง้ส ีกลิน่ และรส ครัน้ทา่นดืม่ 

       เขา้ไปแลว้ก็จักถงึตาย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย’ บรุษุนัน้ ไมพ่จิารณา 

       น ้าเตา้ขมนัน้ดืม่มไิดว้าง น ้าเตา้ขมนัน้ก็ไมท่ าใหเ้ขาผูด้ ืม่พอใจทัง้ส ี

       กลิน่ และรส ครัน้ดืม่แลว้พงึถงึตายหรอืไดรั้บทกุขป์างตาย แมฉั้นใด 

       เรากลา่ววา่ การสมาทานธรรมนีท้ีม่ทีกุขใ์นปัจจบุันและมทีกุขเ์ป็น 

       วบิาก ในอนาคต มอีปุมาฉันนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๓ } 



๕๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

  [๔๘๓] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๒. เปรยีบเหมอืนน ้าหวาน ๑ ภาชนะ น่าดืม่ ถงึพรอ้มดว้ยส ีกลิน่ 

       และรส แตผ่สมดว้ยยาพษิ บรุษุทีรั่กชวีติ ยังไมอ่ยากตาย รักสขุ 

       เกลยีดทกุข ์มาถงึ พวกชาวบา้นก็บอกเขาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น ้าหวาน 

       ๑ ภาชนะ น่าดืม่ ถงึพรอ้มดว้ยส ีกลิน่และรส แตผ่สมดว้ยยาพษิ 

       ถา้ทา่นหวงัจะดืม่ ก็ดืม่เถดิ น ้าหวาน ๑ ภาชนะนัน้จักท าใหท้า่น 

       ผูด้ืม่พอใจ ทัง้ส ีกลิน่ และรส ครัน้ทา่นดืม่เขา้ไปแลว้ก็จักถงึตาย 

       หรอืจักไดรั้บทกุขป์างตาย’ บรุษุนัน้ไมพ่จิารณาน ้าหวาน ๑ ภาชนะนัน้ 

       แลว้ดืม่มไิดว้าง น ้าหวาน ๑ ภาชนะนัน้ก็ท าใหเ้ขาผูด้ ืม่พอใจ ทัง้ส ี

       กลิน่ และรส ครัน้ดืม่แลว้ พงึถงึตาย หรอืไดรั้บทกุขป์างตาย 

       แมฉั้นใด เรากลา่ววา่ การสมาทานธรรมนีท้ีม่สีขุในปัจจบุันแตม่ทีกุข ์

       เป็นวบิากใน อนาคต มอีปุมาฉันนัน้ 

  [๔๘๔] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๓. เปรยีบเหมอืนน ้ามตูรเน่าทีผ่สมดว้ยยาตา่ง ๆ บรุุษทีเ่ป็นโรคผอม 

       เหลอืง มาถงึ พวกชาวบา้นบอกเขาวา่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ น ้ามตูรเน่า 

       ผสมดว้ยยาตา่ง ๆ นี ้ถา้ทา่นหวงัจะดืม่ ก็ดืม่เถดิ น ้ามตูรเน่านัน้ 

       จักไมท่ าใหท้า่นผูด้ ืม่พอใจ ทัง้ส ีกลิน่ และรส ครัน้ทา่นดืม่เขา้ไปแลว้ 

       ก็จักมสีขุ’ บรุษุนัน้ พจิารณาแลว้ดืม่มไิดว้าง น ้ามตูรเน่านัน้ก็ไมท่ า 

       ใหเ้ขาผูด้ ืม่พอใจ ทัง้ส ีกลิน่ และรส ครัน้ดืม่แลว้ก็มสีขุ แมฉั้นใด 

       เรากลา่ววา่ การสมาทานธรรมนีท้ีม่ทีกุขใ์นปัจจบุันแตม่สีขุเป็น 

       วบิาก ในอนาคต มอีปุมาฉันนัน้ 

  [๔๘๕] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๔. เปรยีบเหมอืนนมสม้ น ้าผึง้ เนยใส และน ้าออ้ย ทีผ่สมเขา้ดว้ยกัน 

       บรุษุผูเ้ป็นโรคลงแดง มาถงึ พวกชาวบา้นบอกเขาวา่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ 

       นมสม้ น ้าผึง้ เนยใส และน ้าออ้ยนี ้เขาผสมเขา้ดว้ยกัน ถา้ทา่น 

       หวังจะดืม่ ก็ดืม่เถดิ ยานัน้จักท าใหท้า่นผูด้ ืม่พอใจ ทัง้ส ีกลิน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๔ } 



๕๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๗. วมีังสกสตูร 

       และรส ครัน้ทา่นดืม่เขา้ไปแลว้จักมสีขุ’ บรุษุนัน้ พจิารณายานัน้ 

       แลว้ดืม่มไิดว้าง ยานัน้ก็ท าใหเ้ขาผูด้ ืม่พอใจทัง้ส ีกลิน่ และรส ครัน้ดืม่ 

       แลว้ก็มคีวามสขุ แมฉั้นใด เรากลา่ววา่การสมาทานธรรมนีท้ีม่สีขุใน 

       ปัจจบุันและมสีขุเป็นวบิากในอนาคต มอีปุมาฉันนัน้ 

  [๔๘๖] ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนในสารทกาลซึง่เป็นเดอืนทา้ยแหง่ฤดฝูน 

อากาศโปรง่ปราศจากเมฆฝน ดวงอาทติยล์อยอยูใ่นทอ้งฟ้า ก าจัดความมดืในอากาศ 

ทัง้ส ิน้ ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเจดิจา้ แมฉั้นใด การสมาทานธรรมนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

มสีขุในปัจจบุันและมสีขุเป็นวบิากในอนาคต ก าจัดค าตเิตยีนของผูอ้ืน่คอืสมณพราหมณ์ 

เป็นอันมากเหลา่อืน่ ยอ่มสอ่งแสงสวา่งเจดิจา้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

มหาธมัมสมาทานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วมีงัสกสตูร 

วา่ดว้ยผูต้รวจสอบ๑ 

  [๔๘๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูต้รวจสอบ ม ี๓ จ าพวก คอื (๑) อัตถวมีังสกะ หมายถงึผูพ้จิารณาประโยชนต์นและประโยชน์ผูอ้ ืน่ 

   (๒) สังขารวมีังสกะ หมายถงึผูพ้จิารณาสังขารธรรม โดยลักษณะของธรรมน่ัน โดยสามัญญลักษณะ และ 

   โดยวภิาคธรรม (๓) สัตถวุมีังสกะ หมายถงึผูพ้จิารณาตรวจสอบพระศาสดา เชน่ พจิารณาวา่ ขึน้ชือ่ว่า 

   ศาสดาตอ้งมคีณุเชน่นี ้ๆ ในสตูรนี ้หมายเอาสัตถวุมีังสกะ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๘๗/๒๘๖, ม.ม.ูฏกีา ๒/๔๘๗/๓๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๕ } 



๕๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๗. วมีังสกสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูต้รวจสอบ เมือ่ไมรู่ว้าระจติของผูอ้ ืน่ พงึท าการพจิารณา 

ตรวจสอบตถาคตเพือ่ทราบวา่ ‘ตถาคตเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้หรอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นทีพ่ ึง่ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดอธบิายเนือ้ความแหง่ 

พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้เถดิ ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

การตรวจสอบธรรมของพระตถาคต 

  [๔๘๘] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูต้รวจสอบ เมือ่ไมรู่ว้าระจติของผูอ้ ืน่ พงึ 

พจิารณาตรวจสอบตถาคตในธรรม ๒ ประการ คอื (๑) ธรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา 

(๒) ธรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางหวูา่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูัน 

เศรา้หมองหรอืไม’่ เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตนัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคต 

มไิดม้ธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันเศรา้หมอง’ 

  เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตอยู ่รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมไิดม้ธีรรมทีจ่ะพงึ 

รูแ้จง้ทางตาและทางหอูันเศรา้หมอง’ จากนัน้ ก็พจิารณาตรวจสอบตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ 

‘ตถาคต มธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันเจอืกัน๑หรอืไม’่ เมือ่พจิารณา 

ตรวจสอบตถาคตนัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมไิดม้ธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและ 

ทางหอูันเจอืกัน’ 

  เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตอยู ่รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมไิดม้ธีรรมทีจ่ะพงึรู ้

แจง้ทางตาและทางหอูันเจอืกัน’ จากนัน้ ก็พจิารณาตรวจสอบตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ 

‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูท้างตาและทางหอูันผอ่งแผว้หรอืไม’่ เมือ่พจิารณาตรวจสอบ 

ตถาคตนัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันผอ่งแผว้’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจอืกนั หมายถงึเป็นสิง่ผสมกัน กลา่วคอืบางครัง้เป็นธรรมด า บางคราวเป็นธรรมขาว (ม.ม.ูอ. ๒/๔๘๘/๒๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๖ } 



๕๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๗. วมีังสกสตูร 

  เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตอยู ่รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ 

ทางตาและทางหอูันผอ่งแผว้’ จากนัน้ ก็พจิารณาตรวจสอบตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ 

‘ทา่นผูน้ีม้กีศุลธรรมนีส้ ิน้กาลชา้นาน หรอืมชีัว่กาลนดิหน่อย’ เมือ่ตรวจสอบตถาคต 

นัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้กีศุลธรรมนีส้ ิน้กาลชา้นาน มใิชว่า่มชีัว่กาลนดิหน่อย’ 

  เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตอยู ่รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้กีศุลธรรมนีส้ ิน้กาล 

ชา้นาน มใิชว่า่มชีัว่กาลนดิหน่อย’ จากนัน้ ก็พจิารณาตรวจสอบตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ 

‘ทา่นภกิษุนีม้ชี ือ่เสยีง มยีศ ทา่นมโีทษบางอยา่งในโลกนีบ้า้งหรอืไม’่ เพราะภกิษุ 

ยังไมม่โีทษบางอยา่งในโลกนีช้ัว่เวลาทีต่นยังไมม่ชีือ่เสยีง ยังไมม่ยีศ แตเ่มือ่ม ี

ชือ่เสยีง มยีศแลว้ ก็จะมโีทษบางอยา่งในโลกนี ้ภกิษุผูต้รวจสอบ เมือ่พจิารณา 

ตรวจสอบตถาคตนัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นภกิษุนี้มชี ือ่เสยีง มยีศแลว้ (แต)่มไิด ้

มโีทษบางอยา่งในโลกนี’้ 

  เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตอยู ่รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นภกิษุนีม้ชี ือ่เสยีง มยีศแลว้ 

(แต)่มไิดม้โีทษบางอยา่งในโลกนี้’ จากนัน้ ก็พจิารณาตรวจสอบตถาคตใหย้ิง่ข ึน้วา่ 

‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ภัีย มใิชผู่ม้ภัีย ไมเ่สพกามเพราะปราศจากราคะแลว้ เนือ่งจาก 

สิน้ราคะ’ เมือ่พจิารณาตรวจสอบตถาคตนัน้อยูก็่จะรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ภีัย 

มใิชผู่ม้ภัีย ไมเ่สพกามเพราะปราศจากราคะแลว้ เนื่องจากสิน้ราคะ’ 

  หากชนเหลา่อืน่จะพงึถามภกิษุนัน้วา่ ‘ทา่นมอีะไรเป็นเครือ่งบง่ชีท้ีเ่ป็นเหตใุห ้

ทา่นกลา่ววา่ ‘ทา่นผูน้ีไ้มม่ภัีย มใิชผู่ม้ภัีย ไมเ่สพกามเพราะปราศจากราคะแลว้ 

เนือ่งจากสิน้ราคะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้งควรตอบอยา่งนีว้า่ ‘จรงิอยา่งนัน้ 

ทา่นผูน้ีอ้ยูใ่นหมูห่รอือยูผู่เ้ดยีว จะไมด่หูมิน่หมูช่นในทีนั่น้ ผูด้ าเนนิไปด ีด าเนนิ 

ไปชัว่ สัง่สอนคณะ บางพวกตดิอยูใ่นอามสิในโลกนี ้และบางพวกไมต่ดิอยูใ่นอามสิ 

ในโลกนี ้เราไดส้ดับรับความขอ้นีม้าในทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ ‘เราเป็น 

ผูไ้มม่ภัีย มใิชเ่ป็นผูม้ภัีย เพราะปราศจากราคะแลว้ ไมเ่สพกามเพราะปราศจาก 

ราคะแลว้ เนือ่งจากสิน้ราคะ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๗ } 



๕๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๗. วมีังสกสตูร 

 

ทรงเปิดโอกาสใหส้อบถามยิง่ข ึน้ 

  [๔๘๙] ภกิษุทัง้หลาย บรรดาภกิษุผูพ้จิารณาเหลา่นัน้ ภกิษุผูพ้จิารณา 

รปูหนึง่ ควรสอบถามตถาคตตอ่ไปวา่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางห ู

อันเศรา้หมองหรอืไม’่ ตถาคตเมือ่ตอบก็จะพงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมไิดม้ธีรรม 

ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันเศรา้หมอง’ 

  ควรสอบถามตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและ 

ทางหอูันเจอืกันหรอืไม’่ ตถาคตเมือ่ตอบก็จะพงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมไิดม้ธีรรม 

ทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันเจอืกัน’ 

  ควรสอบถามตถาคตใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘ตถาคตมธีรรมทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาและ 

ทางหอูันผอ่งแผว้หรอืไม’่ ตถาคตเมือ่ตอบก็จะพงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ตถาคตมธีรรมที ่

จะพงึรูแ้จง้ทางตาและทางหอูันผอ่งแผว้’ เราเป็นผูม้ธีรรมทีผ่อ่งแผว้นัน้เป็นทาง 

เป็นทีโ่คจร เพราะเหตนัุน้เราจงึเป็นผูไ้มม่ตีัณหา’ 

  สาวกควรจะเขา้ไปหาศาสดาผูม้วีาทะอยา่งนีเ้พือ่ฟังธรรม ศาสดาก็จะแสดง 

ธรรมทีส่งูยิง่ข ึน้และประณีตยิง่ข ึน้ ทัง้ทีเ่ป็นสว่นด าและสว่นขาวแกส่าวกนัน้ 

  ศาสดาก็แสดงธรรมทีส่งูยิง่ข ึน้และประณีตยิง่ข ึน้ ทัง้ทีเ่ป็นสว่นด าและสว่นขาว 

แกภ่กิษุโดยประการใด ภกิษุนัน้รูย้ ิง่ซ ึง่ธรรมบางอยา่งในธรรมนัน้โดยประการนัน้ 

ถงึความตกลงใจในธรรมทัง้หลาย ก็จะเลือ่มใสในศาสดาวา่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็น 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆเ์ป็นผู ้

ปฏบิัตดิแีลว้’ 

  หากชนเหลา่อืน่พงึสอบถามภกิษุนัน้อกีอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นมอีะไรเป็นเครือ่งบง่ชี ้

ทีเ่ป็นเหตใุหท้า่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้เมือ่จะตอบอยา่งถกูตอ้งก็ควรตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่น 

ผูม้อีายทัุง้หลาย เราเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับเพือ่ฟังธรรม พระผูม้ ี

พระภาคก็ทรงแสดงธรรมทีส่งูยิง่ข ึน้และประณีตยิง่ข ึน้ทัง้ทีเ่ป็นสว่นด า และสว่นขาว 

แกเ่รานัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมทีส่งูยิง่ข ึน้และประณีตยิง่ขึน้ทัง้ทีเ่ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๘ } 



๕๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

สว่นด าและสว่นขาวแกเ่ราโดยประการใด เราก็รูย้ ิง่ซ ึง่ธรรมบางอยา่งในธรรมนัน้ 

โดยประการนัน้ ถงึความตกลงใจในธรรมทัง้หลาย ก็จะเลือ่มใสในพระศาสดาวา่ 

‘พระผูม้พีระภาคเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสดไีวแ้ลว้ 

พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้’ 

  [๔๙๐] ภกิษุทัง้หลาย ศรัทธาของบคุคลใดบคุคลหนึง่ตัง้มั่นแลว้ในตถาคต 

มมีลู มทีีอ่าศยั ดว้ยอาการเหลา่นี ้ดว้ยพยัญชนะเหลา่นี ้ศรัทธานีเ้รากลา่ววา่มเีหตุ 

มทัีสสนะเป็นมลู๑ มั่นคง ซึง่สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

ในโลกไมพ่งึใหห้วัน่ไหวได ้

  ภกิษุทัง้หลาย การตรวจสอบธรรมในตถาคต ยอ่มมอียา่งนี ้ตถาคตเป็นผูท้ี ่

ภกิษุพจิารณาตรวจสอบดแีลว้โดยธรรม อยา่งนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

วมีงัสกสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. โกสมัพยิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุชาวเมอืงโกสมัพ ี

ภกิษุชาวเมอืงโกสมัพวีวิาทกนั 

  [๔๙๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

พวกภกิษุในกรงุโกสมัพตีา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปาก 

ทิม่แทงกันอยู ่ไมท่ าความเขา้ใจกัน ไมป่รารถนาปรับความเขา้ใจกัน ไมท่ าความ 

ปรองดองกัน ไมป่รารถนาความปรองดองกัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มทีสัสนะเป็นมลู ในทีน่ีห้มายถงึมโีสดาปัตตมิรรคเป็นมลูเหตุ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๙๐/๒๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๒๙ } 



๕๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ภกิษุทัง้หลายในกรงุโกสมัพตีา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปาก 

ทิม่แทงกันอยู ่ไมท่ าความเขา้ใจกัน ไมป่รารถนาปรับความเขา้ใจกัน ไมท่ าความ 

ปรองดองกัน ไมป่รารถนาความปรองดองกัน” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ “มาเถดิ ภกิษุ 

เธอจงเรยีกภกิษุเหลา่นัน้มาตามค าของเราวา่ ‘พระศาสดาตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุรปูนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่แลว้ได ้

กลา่ววา่ “พระศาสดาตรัสเรยีกทา่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าภกิษุนัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ เธอ 

ทัง้หลายตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ไมท่ า 

ความเขา้ใจกัน ไมป่รารถนาปรับความเขา้ใจกัน ไมท่ าความปรองดองกัน ไม ่

ปรารถนาความปรองดองกัน จรงิหรอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร สมัยใด เธอทัง้หลายตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปาก 

ทิม่แทงกันอยู ่สมัยนัน้ เธอทัง้หลายตัง้มั่นเมตตากายกรรม ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม 

และตัง้มั่นเมตตามโนกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลังบา้ง 

หรอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขอ้นีไ้มเ่ป็นดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ สมัยใด เธอทัง้หลายตา่ง 

บาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่สมัยนัน้ เธอ 

ทัง้หลายก็ไมต่ัง้มั่นเมตตากายกรรม ไมต่ัง้มั่นเมตตาวจกีรรม และไมต่ัง้มั่นเมตตา 

มโนกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๐ } 



๕๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

  โมฆบรุษุทัง้หลาย เมือ่เป็นดังนี ้เธอทัง้หลายรูอ้ะไร เห็นอะไร จงึตา่ง 

บาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ไมท่ าความเขา้ใจกัน 

ไมป่รารถนาปรับความเขา้ใจกัน ไมท่ าความปรองดองกัน ไมป่รารถนาความ 

ปรองดองกันอยู ่

  โมฆบรุษุทัง้หลาย ขอ้นัน้น่ันแลจักมเีพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์

แกเ่ธอทัง้หลายตลอดกาลนาน” 

สาราณียธรรม ๖ ประการ 

  [๔๙๒] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย สาราณียธรรม(ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึกัน) ๖ ประการนี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก 

ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ 

ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน๑ 

  สาราณียธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรม๒ ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

 

เชงิอรรถ : 

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

   องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๒/๑๐๔) 

๒ เมตตากายกรรม หมายถงึกายกรรมทีพ่งึท าดว้ยจติประกอบดว้ยเมตตา และเมตตาวจกีรรม เมตตา- 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๑ } 



๕๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

   ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรม ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยก๑ ลาภทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยธรรม ไดม้า 

       โดยธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต บรโิภครว่มกับเพือ่นพรหม- 

       จารทัีง้หลายผูม้ศีลีทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าให ้

       เป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ 

       ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๕. เป็นผูม้ศีลีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ 

       ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิเสมอกันกับเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี้ 

       ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน 

       เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๖. เป็นผูม้ทีฏิฐโิดยทฏิฐอินัประเสรฐิ เป็นนยิยานกิธรรม๒ เพือ่ 

       ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่ท้ าตาม เสมอกันกับเพือ่นพรหมจาร ี

       ทัง้หลายทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง สาราณียธรรมแมน้ี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก 

       ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความ 

       ไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี ้ท าใหเ้ป็นทีรั่ก ท าใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ 

ความเป็นอันเดยีวกัน ทฏิฐอิันไกลจากกเิลสทีเ่ป็นขา้ศกึ เป็นนยิยานกิธรรมน า 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมแ่บง่แยก หมายถงึไม่แบง่แยกอามสิโดยคดิวา่ “จะใหเ้ทา่นี ้ๆ” และไมแ่บง่แยกบคุคลโดยคดิว่า “จะให ้

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

๒ นยิยานกิธรรม หมายถงึธรรมทีตั่ดมลูรากแหง่วัฏฏะ ท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ แลว้น าสัตวอ์อกจากวัฏฏะ 

   (อภ.ิสงฺ.อ. ๘๓-๑๐๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๒ } 



๕๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

บคุคลผูท้ าตามนัน้ออกไป เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ นีเ้ป็นธรรมชัน้ยอดทีย่ดึคมุ 

สาราณียธรรม ๖ ประการนีไ้ว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ยอดอันเป็นสว่นสงูสดุเป็นทีย่ดึคมุเรอืนยอด แมฉั้นใด ทฏิฐ ิ

อันไกลจากกเิลสทีเ่ป็นขา้ศกึ เป็นนยิยานกิธรรมน าบคุคลผูท้ าตามนัน้ออกไป เพือ่ 

ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นธรรมชัน้ยอดทีย่ดึคมุสาราณียธรรม 

๖ ประการนีไ้ว ้

ทฏิฐคิอืญาณของอรยิสาวก ๗ ประการ 

  [๔๙๓] ทฏิฐอินัประเสรฐิ เป็นนยิยานกิธรรม เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

แกผู่ท้ าตามเสมอกนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้อยูใ่นป่าก็ด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ด ีอยูใ่นเรอืนวา่งก็ด ี

ยอ่มพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เรามจีติอันปรยิฏุฐานกเิลส(กเิลสเป็นเครือ่งครอบง า) 

ใดครอบง าแลว้ ไมพ่งึรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ ปรยิฏุฐานกเิลสนัน้ทีเ่รายังละไมไ่ด ้

ในภายในมอียูห่รอื’ 

  ถา้ภกิษุมจีติถกูกามราคะครอบง า ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ 

มจีติถกูพยาบาทครอบง า ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ มจีติถกู 

ถนีมทิธะครอบง า ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ มจีติถกูอทุธัจจ- 

กกุกจุจะครอบง า ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ มจีติถกูวจิกิจิฉาครอบง า 

ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ มคีวามขวนขวายในการคดิเรือ่งโลกนี ้

ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ มคีวามขวนขวายในการคดิเรือ่งโลกหนา้ 

ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทง 

กันอยู ่ก็ชือ่วา่มจีติถกูปรยิฏุฐานกเิลสครอบง าแลว้ เธอยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เรามจีติ 

ถกูปรยิฏุฐานกเิลสใดครอบง าแลว้ ไมพ่งึรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ ปรยิฏุฐานกเิลส 

นัน้ทีเ่รายังละไมไ่ดใ้นภายใน มไิดม้เีลย เราตัง้จติไวด้แีลว้ เพือ่ตรัสรูส้จัจะทัง้หลาย’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๓ } 



๕๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

  นีค้อืญาณที ่๑ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

ภกิษุนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๔] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราเสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่ทฏิฐนิี ้

ก็ไดค้วามสงบเฉพาะตน ก็ไดค้วามดับกเิลสเฉพาะตนหรอื’ อรยิสาวกนัน้ ก็รูช้ดั 

อยา่งนีว้า่ ‘เรา เสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่ทฏิฐนิี ้ก็ไดค้วามสงบเฉพาะตน ก็ได ้

ความดับกเิลสเฉพาะตน’ 

  นีค้อืญาณที ่๒ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๕] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เรามทีฏิฐเิชน่ใด สมณะหรอื 

พราหมณ์อืน่นอกธรรมวนัิยนีผู้ม้ทีฏิฐเิชน่นัน้มอียูห่รอื’ อรยิสาวกนัน้ ก็รูช้ดัอยา่งนี้ 

วา่ ‘เรามทีฏิฐเิชน่ใด สมณะหรอืพราหมณ์อืน่นอกธรรมวนัิยนี ้ผูม้ทีฏิฐเิชน่นัน้ 

มไิดม้’ี 

  นีค้อืญาณที ่๓ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๖] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพเชน่ใด 

ถงึเราก็มสีภาพเชน่นัน้’ 

  บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพอยา่งไร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพอยา่งนี้ คอื การออกจากอาบัต ิ

เชน่ใดยอ่มปรากฏ อรยิสาวกตอ้งอาบัตเิชน่นัน้ก็รบีแสดง เปิดเผย ท าใหช้ดัเจน 

อาบัตนัิน้ในส านักศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารทีีเ่ป็นวญิญชูนทัง้หลาย ครัน้แสดง 

เปิดเผย ท าใหช้ดัเจนแลว้ก็ส ารวมระวงัตอ่ไป เด็กออ่นทีน่อนหงาย มอืหรอืเทา้ 

ถกูถา่นไฟแลว้ก็ชกัมอืหรอืเทา้กลับทันท ีแมฉั้นใด บคุคลผูม้ทีฏิฐก็ิฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นผูม้สีภาพอยา่งนี ้คอืการออกจากอาบัตเิชน่ใดยอ่มปรากฏ อรยิสาวกตอ้งอาบัต ิ

เชน่นัน้ ก็รบีแสดง เปิดเผย ท าใหช้ดัเจนอาบัตนัิน้ในส านักศาสดา หรอืเพือ่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๔ } 



๕๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

พรหมจารทีีเ่ป็นวญิญชูนทัง้หลาย ครัน้แสดง เปิดเผย ท าใหช้ดัเจนแลว้ก็ส ารวม 

ระวงัตอ่ไป อรยิสาวกนัน้ ก็รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพเชน่ใด 

ถงึเราก็มสีภาพเชน่นัน้’ 

  นีค้อืญาณที ่๔ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๗] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพเชน่ใด 

ถงึเราก็มสีภาพเชน่นัน้’ 

  บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพอยา่งไร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพอยา่งนี้ คอื อรยิสาวกมคีวาม 

ขวนขวายในกจิอะไร ทัง้นอ้ยใหญท่ีค่วรท าของเพือ่นพรหมจารโีดยแท ้ถงึอยา่งนัน้ 

ความปรารถนาอันแรงกลา้ในอธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา 

ของอรยิสาวกนัน้มอียู ่โคแมล่กูออ่น เล็มหญา้พลางช าเลอืงดลูกูไปพลาง แมฉั้นใด 

บคุคลผูม้ทีฏิฐก็ิฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูม้สีภาพอยา่งนี ้คอื อรยิสาวกมคีวาม 

ขวนขวายในกจิอะไร ทัง้นอ้ยใหญท่ีค่วรท าของเพือ่นพรหมจารโีดยแท ้ถงึอยา่งนัน้ 

ความปรารถนาอันแรงกลา้ในอธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา 

ของอรยิสาวกนัน้มอียู ่อรยิสาวกนัน้ ก็รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้สีภาพ 

เชน่ใด ถงึเราก็มสีภาพเชน่นัน้’ 

  นีค้อืญาณที ่๕ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๘] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้พีละเชน่ใด 

ถงึเราก็มพีละเชน่นัน้’ 

  บคุคลผูม้ทีฏิฐนัิน้ เป็นผูม้พีละอยา่งไร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้พีละอยา่งนี ้คอื เมือ่บัณฑติแสดง 

ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ อรยิสาวกนัน้ สนใจ ใสใ่จ ก าหนดดว้ยจติ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๕ } 



๕๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๘. โกสมัพยิสตูร 

ทัง้ปวงแลว้เงีย่โสตฟังธรรม อรยิสาวกนัน้ก็รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ ี

ทฏิฐ ิเป็นผูม้พีละเชน่ใด ถงึเราก็มพีละเชน่นัน้’’ 

  นีค้อืญาณที ่๖ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๔๙๙] อรยิสาวกพจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้พีละเชน่ใด 

ถงึเราก็มพีละเชน่นัน้’ 

  บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้พีละอยา่งไร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ทีฏิฐ ิเป็นผูม้พีละอยา่งนี ้คอื เมือ่บัณฑติแสดง 

ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ อรยิสาวกนัน้ ไดค้วามรูแ้จง้อรรถ ไดค้วามรูแ้จง้ 

ธรรม และไดค้วามปราโมทยใ์นธรรม อรยิสาวกนัน้ก็รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูม้ ี

ทฏิฐ ิเป็นผูม้พีละเชน่ใด ถงึเราก็มพีละเชน่นัน้’ 

  นีค้อืญาณที ่๗ ทีเ่ป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ ไมท่ั่วไปแกป่ถุชุนทัง้หลาย ซึง่ 

อรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

  [๕๐๐] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกประกอบดว้ยธรรม ๗ ประการนี้ 

ตรวจสอบสภาวธรรมดแีลว้ ดว้ยการท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิลอยา่งนี ้อรยิสาวกผู ้

ประกอบดว้ยธรรม ๗ ประการนี ้ยอ่มเป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยโสดาปัตตผิลแล” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

โกสมัพยิสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๖ } 



๕๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

 

๙. พรหมนมินัตนกิสตูร 

วา่ดว้ยการเชือ้เชญิของพรหม 

  [๕๐๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้ภีาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระ 

ภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมัยหนึง่ เราอยูท่ีโ่คนตน้สาละใหญใ่นสภุควนั ใกลเ้มอืง 

อกุกัฏฐา ในสมัยนัน้ พกพรหมมทีฏิฐชิัว่เชน่นีเ้กดิขึน้วา่ ‘พรหมสถาน๑นีเ้ทีย่ง 

ยั่งยนื มั่นคง แข็งแรง มคีวามไมเ่คลือ่นไปเป็นธรรมดา พรหมสถานนี ้ไมเ่กดิ 

ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัต ิก็แลเหตเุครือ่งสลดัออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่ นอก 

จากพรหมสถานนีไ้มม่’ี ครัง้นัน้ เรารูค้วามคดิค านงึของพกพรหมดว้ยใจแลว้ จงึ 

อันตรธานจากโคนตน้สาละใหญใ่นสภุควนัใกลเ้มอืงอกุกัฏฐา ไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ 

เปรยีบเหมอืนคนแข็งแรงเหยยีดแขนออก หรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ พกพรหมไดเ้ห็น 

เราผูม้าแตไ่กล แลว้ไดก้ลา่วกับเราวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์เชญิเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จ 

ทา่นไดพ้ดูวา่ ‘จะมาทีน่ีน้านมาแลว้ ทา่นผูน้ริทกุข ์พรหมสถานนี ้เทีย่ง ยั่งยนื 

มั่นคง แข็งแรง มคีวามไมเ่คลือ่นไปเป็นธรรมดา พรหมสถานนี ้ไมเ่กดิ ไมแ่ก ่

ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัต ิก็แลการสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่ นอกจากพรหม- 

สถานนีไ้มม่’ี 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมสถาน หมายถงึพกพรหมมคีวามเห็นว่า พรหมสถานพรอ้มทัง้รา่งกายเป็นภาวะทีเ่ทีย่ง (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๕๐๑/๓๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๗ } 



๕๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่พกพรหมกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่วกับพกพรหมวา่ 

‘พกพรหมผูเ้จรญิตกอยูใ่นอ านาจอวชิชาแลว้หนอ พกพรหมผูเ้จรญิตกอยูใ่น 

อ านาจอวชิชาแลว้หนอ เพราะวา่พกพรหมกลา่วสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ ‘เทีย่ง’ กลา่วสิง่ 

ทีไ่มย่ั่งยนืวา่ ‘ยั่งยนื’ กลา่วสิง่ทีไ่มม่ั่นคงวา่ ‘มั่นคง’ กลา่วสิง่ทีไ่มแ่ข็งแรงวา่ 

‘แข็งแรง’ กลา่วสิง่ทีม่คีวามเคลือ่นไปเป็นธรรมดาวา่ ‘มคีวามไมเ่คลือ่นไปเป็นธรรมดา’ 

ก็แลสตัวเ์กดิ แก ่ตาย จตุ ิและอบุัตอิยูใ่นพรหมสถานใด พกพรหมกลา่ว 

พรหมสถานนัน้วา่ ‘พรหมสถานนีไ้มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัต ิและ 

กลา่วการสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ซ ึง่มอียูว่า่ ‘การสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่ 

อืน่ไมม่’ี 

มารเขา้สงิกายพรหม 

  [๕๐๒] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ มารใจบาปเขา้สงิกายพรหมปารสิชัชะผูห้นึง่ 

แลว้กลา่วกับเราวา่ ‘ภกิษุ ภกิษุ อยา่รกุรานพกพรหมนีเ้ลย อยา่รกุรานพกพรหม 

นีเ้ลย เพราะวา่พรหมผูน้ี้เป็นมหาพรหม เป็นใหญ ่คณะพรหมฝ่าฝืนไมไ่ด ้โดยทีแ่ท ้

เป็นผูรู้ท่ั้วไป ยังสรรพสตัวใ์หเ้ป็นไปในอ านาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้งโลก นริมติโลก 

เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นผูแ้ตง่สตัว ์เป็นผูใ้ชอ้ านาจ เป็นบดิาของเหลา่สตัวท์ีเ่กดิแลว้ 

และทีก่ าลังจะเกดิ สมณพราหมณ์พวกกอ่นทา่น เป็นผูต้เิตยีนดนิ เกลยีดดนิ เป็นผู ้

ตเิตยีนน ้า เกลยีดน ้า เป็นผูต้เิตยีนไฟ เกลยีดไฟ เป็นผูต้เิตยีนลม เกลยีดลม 

เป็นผูต้เิตยีนสตัว ์เกลยีดสตัว ์เป็นผูต้เิตยีนเทวดา เกลยีดเทวดา เป็นผูต้เิตยีน 

ปชาบด ีเกลยีดปชาบด ีเป็นผูต้เิตยีนพรหม เกลยีดพรหมในโลก หลังจากตายแลว้ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้จะไปเกดิในพวกทีเ่ลว 

  สว่นสมณพราหมณ์พวกกอ่นทา่น เป็นผูส้รรเสรญิดนิ ชมเชยดนิ เป็นผู ้

สรรเสรญิน ้า ชมเชยน ้า เป็นผูส้รรเสรญิไฟ ชมเชยไฟ เป็นผูส้รรเสรญิลม ชมเชยลม 

เป็นผูส้รรเสรญิสตัว ์ชมเชยสตัว ์เป็นผูส้รรเสรญิเทวดา ชมเชยเทวดา เป็นผู ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๘ } 



๕๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

สรรเสรญิปชาบด ีชมเชยปชาบด ีเป็นผูส้รรเสรญิพรหม ชมเชยพรหม หลังจาก 

ตายแลว้ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ จะไปเกดิในพวกทีด่ ี

  เพราะเหตนัุน้ เราจงึบอกกับทา่นวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์เชญิเถดิ ทา่นจงท า 

ตามค าทีพ่รหมบอกแกท่า่นเทา่นัน้ ทา่นจงอยา่ฝ่าฝืนค าของพรหมเลย ถา้ทา่นจัก 

ฝ่าฝืนค าของพรหม โทษจักมแีกท่า่น เปรยีบเหมอืนบรุษุเอาทอ่นไมไ้ลต่สีริทิีม่าหา 

หรอืเปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้กเหวลกึ ชกัมอื และเทา้ใหห้า่งแผน่ดนิเสยีฉะนัน้ ท่าน 

ผูน้ริทกุข ์เชญิเถดิ ทา่นจงท าตามค าทีพ่รหมบอกแกท่า่นเทา่นัน้ ทา่นจงอยา่ฝ่า 

ฝืนค าของพรหมเลย ภกิษุ ทา่นเห็นพรหมบรษัิทประชมุกันแลว้มใิชห่รอื’ มารใจ 

บาปเปรยีบเรากับพรหมบรษัิทนี ้ดังนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มารกลา่วอยา่งนี้แลว้ เราไดก้ลา่วกับมารผูใ้จบาปนัน้วา่ 

‘มารผูใ้จบาป เรารูจั้กทา่น ทา่นอยา่เขา้ใจวา่ ‘พระสมณะไมรู่จั้กเรา’ ทา่นเป็นมาร 

พรหมก็ด ีพรหมบรษัิทก็ด ีพรหมปารสิชัชะก็ด ีทัง้หมดนัน้อยูใ่นมอืของทา่น 

ตกอยูใ่นอ านาจของทา่น และทา่นก็มคีวามด ารวิา่ ‘แมพ้ระสมณะก็ตอ้งอยูใ่นมอื 

ของเรา ตอ้งอยูใ่นอ านาจของเรา’ แตว่า่ เราไมไ่ดอ้ยูใ่นมอืของทา่น ไมไ่ดต้กอยู ่

ในอ านาจของทา่นเลย’ 

พกพรหมหายไปจากพระผูม้พีระภาค 

  [๕๐๓] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เรากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พกพรหมไดก้ลา่ววา่ 

‘ทา่นผูน้ริทกุข ์เรากลา่วสิง่ทีเ่ทีย่งวา่ ‘เทีย่ง’ กลา่วสิง่ทีม่ั่นคงวา่ ‘มั่นคง’ กลา่ว 

สิง่ทีย่ั่งยนืวา่ ‘ยั่งยนื’ กลา่วสิง่ทีแ่ข็งแรงวา่ ‘แข็งแรง’ กลา่วสิง่ทีไ่มม่คีวามเคลือ่น 

เป็นธรรมดาวา่ ‘ไมม่คีวามเคลือ่นเป็นธรรมดา’ ก็แลสตัวย์อ่มไมเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตใินพรหมสถานใด เรากลา่วถงึพรหมสถานนัน้วา่ ‘พรหมสถานนี้ 

ไมเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุตั ิและกลา่วการสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่ 

อืน่ซึง่ไมม่วีา่ ‘การสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ไมม่’ี สมณพราหมณ์พวกกอ่นทา่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๓๙ } 



๕๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

ไดม้แีลว้ในโลก อายขุองทา่นทัง้ส ิน้มปีระมาณเทา่ใด กรรมทีท่ าดว้ยตบะของสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้ก็มปีระมาณเทา่นัน้ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ จะพงึรูก้ารสลัด 

ออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ซ ึง่มวีา่ ‘การสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ม’ี หรอืจะพงึรู ้

การสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ซ ึง่ไมม่วีา่ ‘การสลัดออกจากทกุขอ์ยา่งยิง่อืน่ไมม่’ี 

  เพราะเหตนัุน้เราจงึกลา่วกับทา่นอยา่งนีว้า่ ‘ท่านจักไมเ่ห็นการสลัดออกจากทกุข ์

อยา่งยิง่อืน่เลย แมว้า่ทา่นจักเป็นผูม้คีวามล าบากและความคับแคน้ใจก็ตาม ภกิษุ 

ถา้ทา่นจักกลนืกนิแผน่ดนิ ทา่นก็จักชือ่วา่เป็นผูน้อนใกลเ้รา นอนในทีอ่ยูข่องเรา 

เราพงึท าไดต้ามประสงค ์เราพงึหา้มได ้ถา้ทา่นกลนืกนิน ้า ... ถา้ทา่นกลนืกนิไฟ ... 

ถา้ทา่นกลนืกนิลม ... ถา้ทา่นกลนืกนิเหลา่สตัว ์... ถา้ทา่นกลนืกนิเทวดา ... ถา้ทา่น 

กลนืกนิปชาบด ี... ถา้ทา่นกลนืกนิพรหม ทา่นก็จักชือ่วา่เป็นผูน้อนใกลเ้รา นอนใน 

ทีอ่ยูข่องเรา เราพงึท าไดต้ามประสงค ์เราพงึหา้มได’้ 

  เรากลา่ววา่ ‘พรหม แมเ้ราก็รูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราจักกลนืกนิแผน่ดนิ เราก็จัก 

ชือ่วา่เป็นผูน้อนใกลท้า่น นอนในทีอ่ยูข่องทา่น ทา่นพงึท าไดต้ามประสงค ์ทา่นพงึ 

หา้มได ้และถา้เราจักกลนืกนิน ้า ... ถา้เราจักกลนืกนิไฟ ... ถา้เราจักกลนืกนิลม ... 

ถา้เราจักกลนืกนิเหลา่สตัว ์... ถา้เราจักกลนืกนิเทวดา ... ถา้เราจักกลนืกนิปชาบด ี... 

ถา้เราจักกลนืกนิพรหม เราก็จักชือ่วา่เป็นผูน้อนใกลท้า่น นอนในทีอ่ยูข่องทา่น 

ทา่นพงึท าไดต้ามประสงค ์ทา่นพงึหา้มได ้ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ เรารูค้ต ิและรูค้วาม 

รุง่เรอืงของทา่นวา่ ‘พกพรหมมฤีทธิม์ากอยา่งนี ้พกพรหมมอีานุภาพมากอยา่งนี้ 

พกพรหมมศีักดิม์ากอยา่งนี’้ พกพรหมถามเราวา่ ‘ท่านผูน้ริทกุข ์ทา่นรูค้ตแิละรู ้

ความรุง่เรอืงของเราวา่ ‘พกพรหมมฤีทธิม์ากอยา่งนี ้พกพรหมมอีานุภาพมาก 

อยา่งนี ้พกพรหมมศีักดิม์ากอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไร’ เรากลา่ววา่ 

    ‘ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

   ยอ่มโคจรสอ่งทศิใหส้วา่งอยูเ่ทา่ใด 

   อ านาจของทา่นยอ่มเป็นไปใน ๑,๐๐๐ จักรวาลเทา่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๐ } 



๕๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

    ทา่นยอ่มรูจั้กสตัวท์ีเ่ลวและสตัวท์ีป่ระณีต 

   รูจั้กสตัวท์ีม่รีาคะและสตัวท์ีไ่มม่รีาคะ 

   รูจั้กจักรวาลนีแ้ละจักรวาลอืน่ 

   และรูจั้กการมาและการไปของสตัวทั์ง้หลาย’ 

  พรหม เรารูค้ตแิละรูค้วามรุง่เรอืงของทา่นอยา่งนีว้า่ ‘พกพรหมมฤีทธิม์าก 

อยา่งนี ้พกพรหมมอีานุภาพมากอยา่งนี ้พกพรหมมศีักดิม์ากอยา่งนี’้ 

  [๕๐๔] พรหม หมูพ่รหมอืน่มอียู ่ทา่นไมรู่ ้ไมเ่ห็นหมูพ่รหมนัน้ (แต)่เรารู ้

เห็นหมูพ่รหมนัน้ หมูพ่รหมชือ่อาภัสสรามอียู ่ทา่นเคลือ่นแลว้จากทีใ่ด มาอบุตั ิ

แลว้ในทีน่ี ้ทา่นมสีตหิลงลมืไปเพราะอยูอ่าศัยนานนัก เพราะเหตนัุน้ ทา่นจงึไมรู่ ้

ไมเ่ห็นหมูพ่รหมนัน้ (แต)่เรารู ้เห็นหมูพ่รหมนัน้ เรากับทา่นเทยีบกันไมไ่ดด้ว้ย 

ปัญญาอันรูย้ ิง่แมอ้ยา่งนี ้ความทีเ่ราเป็นผูต้ า่กวา่ทา่นจะมแีตท่ีไ่หน โดยทีแ่ท ้เรา 

เทา่นัน้เป็นผูส้งูยิง่กวา่ทา่น 

  หมูพ่รหมชือ่สภุกณิหา มอียู ่... 

  หมูพ่รหมชือ่เวหัปผลา มอียู ่... 

  หมูพ่รหมชือ่อภภิ ูมอียู ่ทา่นไมรู่ ้ไมเ่ห็นหมูพ่รหมนัน้ (แต)่เรารู ้เห็นหมู่ 

พรหมนัน้ เรากับทา่นเทยีบกันไมไ่ดด้ว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่แมอ้ยา่งนี ้ความทีเ่ราเป็นผู ้

ต า่กวา่ทา่นจะมแีตท่ีไ่หน โดยทีแ่ทเ้ราเทา่นัน้เป็นผูส้งูยิง่กวา่ทา่น 

  พรหม เรารูจั้กดนิโดยความเป็นดนิ รูจั้กนพิพานทีส่ตัวเ์สวยไมไ่ด ้๑ โดยความ 

ทีด่นิเป็นดนิ แลว้ไมเ่ป็นดนิ๒ ไมไ่ดม้แีลว้ในดนิ ไมไ่ดม้แีลว้จากดนิ ไมไ่ดม้แีลว้วา่ 

ดนิเป็นของเรา ไมไ่ดก้ลา่วเฉพาะดนิ เราเทยีบไมไ่ดก้ับทา่นดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่แม ้

อยา่งนี ้ความทีเ่ราเป็นผูต้ า่กวา่ทา่นจะมแีตท่ีไ่หน โดยทีแ่ท ้เราเทา่นัน้เป็นผูส้งูยิง่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่ตัวเ์สวยไมไ่ด ้หมายถงึทีส่ัตวค์รอบครองไมไ่ด ้บรรลไุมไ่ดโ้ดยความทีด่นิเป็นดนิ (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๕๐๔/๓๒๐) 

๒ แลว้ไมเ่ป็นดนิ หมายถงึไมย่ดึถอืดนิดว้ยอ านาจตัณหา ทฏิฐ ิและมานะ (ม.ม.ูอ. ๒/๕๐๔/๓๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๑ } 



๕๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

กวา่ทา่น เรารูจั้กน ้า ... เรารูจั้กไฟ ... เรารูจั้กลม ... เรารูจั้กเหลา่สตัว ์... เรา 

รูจั้กเทวดา ... เรารูจั้กปชาบด ี... เรารูจั้กพรหม ... เรารูจั้กอาภัสสรพรหม ... 

เรารูจั้กสภุกณิหพรหม ... เรารูจั้กเวหัปผลพรหม ... เรารูจั้กอภภิพูรหม ... 

  เรารูจั้กสิง่ทัง้ปวงโดยความเป็นสิง่ทัง้ปวง รูจั้กนพิพานทีส่ตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดย 

ความทีส่ ิง่ทัง้ปวงเป็นสิง่ทัง้ปวงแลว้ไมเ่ป็นสิง่ทัง้ปวง ไมไ่ดม้ใีนสิง่ทัง้ปวง ไมไ่ดม้ ี

จากสิง่ทัง้ปวง ไมไ่ดม้วีา่ส ิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา ไมไ่ดก้ลา่วเฉพาะสิง่ทัง้ปวง 

  พรหม เราเทยีบกับทา่นไมไ่ดด้ว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่แมอ้ยา่งนี ้ความทีเ่ราเป็นผู ้

ต า่กวา่ทา่นจะมแีตท่ีไ่หน โดยทีแ่ท ้เราเทา่นัน้เป็นผูส้งูยิง่กวา่ทา่น พกพรหม 

กลา่วกับเราวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ถา้เพราะทา่นรูน้พิพานทีส่ตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดยความที ่

สิง่ทัง้ปวงเป็นสิง่ทัง้ปวง ถอ้ยค าของทา่น อยา่ไดว้า่ง อยา่ไดเ้ปลา่เสยีเลย’ 

  นพิพานทีผู่บ้รรลจุะพงึรูแ้จง้ได ้เป็นอนทัิสสนะ๑ เป็นอนันตะ๒(ไมส่ ิน้สดุ) ม ี

รัศมกีวา่ส ิง่ทัง้ปวง สตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดยความทีด่นิเป็นดนิ โดยความทีน่ ้าเป็นน ้า 

โดยความทีไ่ฟเป็นไฟ โดยความทีล่มเป็นลม โดยความทีเ่หลา่สตัวเ์ป็นเหลา่สตัว ์

โดยความทีเ่ทวดาเป็นเทวดา โดยความทีป่ชาบดเีป็นปชาบด ีโดยความทีพ่รหม 

เป็นพรหม โดยความทีอ่าภัสสรพรหมเป็นอาภัสสรพรหม โดยความทีส่ภุกณิห- 

พรหมเป็นสภุกณิหพรหม โดยความทีเ่วหัปผลพรหมเป็นเวหัปผลพรหม โดย 

ความทีอ่ภภิพูรหมเป็นอภภิพูรหม โดยความทีส่ ิง่ทัง้ปวงเป็นสิง่ทัง้ปวง 

  พกพรหมกลา่วกับเราวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นจงด ูบัดนี ้เราจะอันตรธาน 

ไปจากทา่น’ เรากลา่ววา่ ‘พรหม หากทา่นสามารถ บัดนี ้ก็จงอันตรธานไปจาก 

เราเถดิ’ ครัง้นัน้ พกพรหมกลา่ววา่ ‘เราจักอันตรธานไปจากพระสมณโคดม เรา 

จักอันตรธานไปจากพระสมณโคดม’ แตก็่ไมอ่าจอันตรธานไปจากเราไดเ้ลย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนทิสัสนะ หมายถงึสภาวะทีม่องไมเ่ห็นเพราะอยูเ่หนอืจักขวุญิญาณ (ม.ม.ูอ. ๒/๕๐๔/๓๒๑) 

๒ อนนัตะ หมายถงึไมม่ทีีส่ดุ เพราะไมม่กีารเกดิขึน้และการดับไป (ม.ม.ูอ. ๒/๕๐๔/๓๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๒ } 



๕๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

  เมือ่พกพรหมกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่วกับพกพรหมวา่ ‘พรหม ทา่นจงด ู

บัดนี ้เราจะอันตรธานไปจากทา่น’ พกพรหมกลา่ววา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์หากทา่น 

สามารถ บัดนี ้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถดิ’ ล าดับนัน้เราบันดาลอทิธาภสิงัขาร๑ 

เชน่นัน้ ดว้ยคดิวา่ ‘ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้พรหมก็ด ีพรหมบรษัิทก็ด ีพรหม- 

ปารสิชัชะก็ด ียอ่มไดย้นิเสยีงเรา แตม่ไิดเ้ห็นตัวเรา’ เราอันตรธานไปแลว้ ได ้

กลา่วคาถานีว้า่ 

    ‘เราเห็นภัยในภพและเห็นภพของสตัว ์

   ผูแ้สวงหาความปราศจากภพแลว้ 

   ไมก่ลา่วยกยอ่งภพอะไรเลย 

   ทัง้ไมย่ดึมั่นนันทิ๒ ดว้ย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พรหมก็ด ีพรหมบรษัิทก็ด ีพรหมปารสิชัชะก็ด ีได ้

เกดิความแปลกประหลาดมหัศจรรยจ์ติวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ พระสมณโคดมมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก กอ่นแตน่ี ้เราทัง้หลายไมไ่ดเ้ห็น 

ไมไ่ดย้นิสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ทีม่ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก เหมอืนพระสมณโคดม 

นี ้ผูอ้อกผนวชจากศากยตระกลู ถอนภพพรอ้มทัง้รากของหมูส่ตัวผ์ูร้ ืน่รมยใ์นภพ 

ยนิดใีนภพ เพลดิเพลนิในภพ’ 

มารเขา้สงิกายพรหม 

  [๕๐๕] ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ มารใจบาป เขา้สงิกายพรหมปารสิชัชะ 

ผูห้นึง่ แลว้กลา่วกับเราวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ถา้ทา่นรูอ้ยา่งนี ้ตรัสรูอ้ยา่งนี้ ก็อยา่ 

แนะน า อยา่แสดงธรรม อยา่ท าความยนิดกีับพวกสาวกและพวกบรรพชติเลย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๙๓ (จูฬตัณหาสังขยสตูร) หนา้ ๔๒๔ ในเล่มนี ้

๒ นนัท ิในทีน่ีห้มายถงึภวตัณหา (ม.ม.ูอ. ๒/๕๐๔/๓๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๓ } 



๕๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๙. พรหมนมิันตนกิสตูร 

ภกิษุ ไดม้สีมณพราหมณ์พวกกอ่นทา่นผูป้ฏญิญาวา่ เป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ในโลก สมณพราหมณ์เหลา่นัน้แนะน า แสดงธรรม ท าความยนิดกีับ 

พวกสาวกและพวกบรรพชติ หลังจากตายแลว้ก็ไปเกดิในพวกทีเ่ลว สมณ- 

พราหมณ์พวกกอ่นทา่นผูป้ฏญิญาวา่ เป็นพระอรหันตสมัมาพทุธเจา้ในโลก 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมแ่นะน า ไมแ่สดงธรรม ไมท่ าความยนิดกีับพวกสาวก 

และพวกบรรพชติ หลังจากตายแลว้ก็ไปเกดิในพวกทีด่ ีเพราะฉะนัน้ เราจงึกลา่ว 

กับทา่นวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ขอทา่นอยา่กังวลไปเลย จงหมั่นประกอบธรรมเป็น 

เครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัอยูเ่ถดิ เพราะการไมพ่ดูเป็นความด ีทา่นอยา่สัง่สอน 

สตัวอ์ืน่ ๆ เลย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มารกลา่วอยา่งนี้แลว้ เราจงึกลา่ววา่ ‘มาร เรารูจั้กทา่น 

ทา่นอยา่เขา้ใจวา่ ‘พระสมณะไมรู่จั้กเรา’ ทา่นเป็นมาร ทา่นหามคีวามอนุเคราะห ์

ดว้ยจติเกือ้กลูไม ่จงึกลา่วกับเราอยา่งนี ้ทา่นไมม่คีวามอนุเคราะหด์ว้ยจติเกือ้กลู 

จงึกลา่วกับเราอยา่งนี ้ทา่นมคีวามด ารวิา่ ‘พระสมณโคดม จักแสดงธรรมแกช่น 

เหลา่ใด ชนเหลา่นัน้ จักลว่งวสิยัของเราไป’ สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ มไิดเ้ป็น 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏญิญาวา่ ‘เราทัง้หลาย เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้’ เรา 

เป็นสมัมาสมัพทุธะ ยอ่มปฏญิญาวา่ ‘เราเป็นสมัมาสัมพทุธะ’ 

  มาร ตถาคตแมเ้มือ่แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลาย ก็เป็นเชน่นัน้ แมเ้มือ่ไม ่

แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายก็เป็นเชน่นัน้ ตถาคตแมเ้มือ่แนะน าสาวก ก็เป็นเชน่นัน้ 

แมเ้มือ่ไมไ่ดแ้นะน าสาวกก็เป็นเชน่นัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตถาคตละอาสวะ 

อันท าใหเ้ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ี 

ชาต ิชรา มรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอน 

โคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตน้ตาลทีถ่กูตัดยอดแลว้ 

ไมอ่าจงอกขึน้อกีได ้แมฉั้นใด ตถาคตก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ละอาสวะทัง้หลายอนั 

ท าใหเ้ศรา้หมองใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มวีบิากเป็นทกุข ์ใหม้ชีาต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๔ } 



๕๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

ชรา มรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

  เวยยากรณภาษิตนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสแลว้โดยมารมไิดเ้รยีกรอ้ง และ 

โดยทีพ่รหมเชือ้เชญิดังนี ้เพราะเหตนัุน้ เวยยากรณภาษิตนี ้จงึมชีือ่วา่ พรหม- 

นมิันตนกิสตูร ดังนีแ้ล 

พรหมนมินัตนกิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. มารตชัชนยีสตูร 

วา่ดว้ยการคกุคามของมาร 

  [๕๐๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะอยู ่ณ เภสกฬาวนัสถานทีใ่หอ้ภัยแก่ 

หมูเ่นือ้ เขตกรงุสงุสมุารคริะ ในแควน้ภัคคะ สมัยนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเดนิ 

จงกรมอยูใ่นทีแ่จง้ ถกูมารใจบาปเขา้สงิในทอ้งในไส ้ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

“ทอ้งเราเป็นเหมอืนวา่มกีอ้นหนิหนัก ๆ และเป็นเชน่กระสอบทีบ่รรจถ่ัุวเหลอืงเต็ม 

เพราะเหตไุรหนอ” จงึลงจากทีจ่งกรมแลว้เขา้ไปสูว่หิาร น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

ไดม้นสกิารโดยแยบคายเฉพาะตน 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดเ้ห็นมารใจบาป เขา้สงิในทอ้งในไส ้แลว้จงึไดก้ลา่ว 

กับมารใจบาปวา่ “มาร ทา่นจงออกมา ทา่นจงออกมา ทา่นอยา่เบยีดเบยีนพระ- 

ตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลย การเบยีดเบยีนนัน้อยา่ไดม้เีพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็น 

ประโยชน ์เพือ่ความทกุขแ์กท่า่นตลอดกาลนาน” 

  ล าดับนัน้ มารใจบาปมคีวามด ารอิยา่งนีว้า่ “สมณะนี้ไมรู่ ้ไมเ่ห็นเรา จงึ 

กลา่ววา่ ‘มาร ทา่นจงออกมา ทา่นจงออกมา ทา่นอยา่เบยีดเบยีนพระตถาคต 

และสาวกของพระตถาคตเลย การเบยีดเบยีนนัน้ อยา่ไดม้เีพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๕ } 



๕๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

เพือ่ความทกุขแ์กท่า่นตลอดกาลนาน’ แลว้จงึด ารวิา่ ‘แมส้มณะทีเ่ป็นศาสดายังไม ่

รูจั้กเราไดเ้ร็วไว ไฉนสมณะทีเ่ป็นสาวกจักรูจั้กเราได”้ 

  ในขณะนัน้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่ววา่ “มาร เรารูจั้กทา่นแมด้ว้ย 

เหตนุี ้ทา่นอยา่เขา้ใจวา่ ‘สมณะนีไ้มรู่จั้กเรา’ ทา่นเป็นมาร ทา่นมคีวามด ารวิา่ 

‘สมณะนีไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นเรา จงึกลา่ววา่ ‘มาร ทา่นจงออกมา ทา่นจงออกมา ทา่น 

อยา่เบยีดเบยีนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลย การเบยีดเบยีนนัน้อยา่ไดม้ ี

เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุขแ์กท่า่นสิน้กาลนาน’ แลว้จงึด ารวิา่ ‘แม ้

สมณะทีเ่ป็นศาสดายังไมรู่จั้กเราไดเ้ร็วไว ไฉนสมณะทีเ่ป็นสาวกจักรูจั้กเราได”้ 

  ล าดับนัน้ มารใจบาปมคีวามด ารวิา่ “สมณะนีรู้จั้กและเห็นเราจงึกลา่วอยา่ง 

นีว้า่ ‘มาร ทา่นจงออกมา ทา่นจงออกมา ทา่นอยา่เบยีดเบยีนพระตถาคตและ 

สาวกของพระตถาคตเลย การเบยีดเบยีนนัน้ อยา่ไดม้เีพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

เพือ่ความทกุขแ์กท่า่นตลอดกาลนาน” จงึออกจากปากของทา่นพระมหาโมคคัลลานะ 

แลว้ยนือยูข่า้งบานประต ู

  [๕๐๗] ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดเ้ห็นมารใจบาปยนือยูข่า้งบานประต ู

แลว้จงึถามวา่ “มาร เราเห็นทา่นแมท้ีข่า้งบานประตนัูน้ ทา่นอยา่เขา้ใจวา่ ‘สมณะ 

นีไ้มเ่ห็นเรา’ ทา่นนัน้ยนือยูแ่ลว้ทีข่า้งบานประตู 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ เราเป็นมารชือ่ทสู ีมนีอ้งสาวชือ่กาล ีทา่นเป็นบตุรของ 

นอ้งสาวเรา ทา่นเป็นหลานชายของเรา ครัง้นัน้พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะ 

ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก พระองคท์รงมคีู ่

พระอัครสาวกชือ่วา่วธิรุะและสญัชวีะ ในบรรดาพระสาวกของพระกกสุนัธะผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่ทีม่อียู ่ไมม่สีาวกองคใ์ดทีจ่ะเสมอดว้ยทา่น 

พระวธิรุะในการแสดงธรรม ดว้ยเหตนุี ้ทา่นพระวธิรุะจงึมชีือ่วา่ ‘วธิรุะ วธิรุะ’ 

  สว่นทา่นพระสญัชวีะอยูใ่นป่าก็ด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ด ีอยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่ก็ด ี

ยอ่มเขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตดิว้ยความล าบากเล็กนอ้ย เรือ่งเคยมมีาแลว้ 

ทา่นพระสญัชวีะน่ังเขา้สัญญาเวทยตินโิรธอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ พวกคนเลีย้งโค 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๖ } 



๕๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

พวกคนเลีย้งปศสุตัว ์พวกคนไถนา และพวกคนเดนิทาง ไดเ้ห็นทา่นพระสญัชวีะน่ัง 

เขา้สญัญาเวทยตินโิรธอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ แลว้ไดป้รกึษากันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่า 

อัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระสมณะนีน่ั้งมรณภาพแลว้ เอาละ พวกเราชว่ย 

กันเผาทา่นเถดิ’ ครัง้นัน้ คนเหลา่นัน้จงึหาหญา้ ไม ้และมลูโคมากองสมุกาย 

ทา่นพระสญัชวีะ จดุไฟเผาแลว้จากไป เมือ่ราตรนัีน้ผา่นพน้ไปแลว้ ทา่น 

พระสญัชวีะออกจากสมาบัตนัิน้แลว้ ก็สลัดจวีร เวลาเชา้ ครองอันตรวาสกแลว้ 

ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังหมูบ่า้น พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งปศสุตัว ์

พวกคนไถนา และพวกคนเดนิทาง ไดเ้ห็นทา่นพระสญัชวีะเทีย่วบณิฑบาตแลว้ 

ไดป้รกึษากันวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระสมณะนี้ 

น่ังมรณภาพแลว้ กลับฟ้ืนชพีคนืได’้ ดว้ยเหตนุี ้ทา่นพระสญัชวีะจงึมชีือ่วา่ ‘สญัชวีะ 

สญัชวีะ’ 

  [๕๐๘] มาร ครัง้นัน้ ทสูมีารมคีวามด ารวิา่ ‘เราไมรู่จั้กการมาและการไป 

ของภกิษุผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นี ้ทางทีด่ ีเราควรดลใจพวกพราหมณ์และ 

คหบดวีา่ ‘มาเถดิ พวกทา่นจงดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนพวกภกิษุผูม้ศีลี 

มกีัลยาณธรรม ท าอยา่งไร ภกิษุเหลา่นัน้ ผูถ้กูพวกทา่นดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด 

เบยีดเบยีนอยู ่จะพงึมจีติเป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีารพงึไดโ้อกาส’ 

  ครัง้นัน้ ทสูมีารก็ดลใจพวกพราหมณ์และคหบดวีา่ ‘มาเถดิ พวกทา่นจงดา่ 

บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนพวกภกิษุผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม ท าอยา่งไร 

ภกิษุเหลา่นัน้ ผูถ้กูพวกทา่นดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนอยู่ จะพงึมจีติ 

เป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีารพงึไดโ้อกาส’ พวกพราหมณ์และคหบดถีกูทสูมีารดลใจ 

แลว้ก็ดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนพวกภกิษุผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมวา่ 

‘ภกิษุพวกนีเ้ป็นสมณะหัวโลน้ เป็นคหบด ีเป็นคา่ง เป็นผูเ้กดิจากหลังเทา้ของพรหม 

พดูวา่ ‘พวกเราเจรญิฌาน พวกเราเจรญิฌาน’ เป็นผูค้อตก กม้หนา้ เกยีจครา้น 

ยอ่มร าพงึ ซบเซา เหงาหงอย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๗ } 



๕๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

  เปรยีบเหมอืนนกเคา้แมวจอ้งหาหนูทีก่ ิง่ตน้ไม ้ร าพงึ ซบเซา เหงาหงอยอยู่ 

  สนัุขจิง้จอกจอ้งหาปลาใกลฝ่ั้งน ้าร าพงึ ซบเซา เหงาหงอยอยู ่แมวทีจ่อ้งหา 

หนูทีร่างน ้า ทอ่น ้าคร าและกองหยากเยือ่ ร าพงึ ซบเซา เหงาหงอยอยู ่และลาที ่

ปลดตา่งแลว้ ก็ร าพงึ ซบเซา เหงาหงอยอยู ่แมฉั้นใด ภกิษุพวกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นสมณะหัวโลน้ เป็นคหบด ีเป็นคา่ง เป็นผูเ้กดิจากหลังเทา้ของพรหมพดูวา่ 

‘พวกเราเจรญิฌาน พวกเราเจรญิฌาน’ เป็นผูค้อตก กม้หนา้ เกยีจครา้น ยอ่มร าพงึ 

ซบเซา เหงาหงอย’ 

  มาร สมัยนัน้ มนุษยทั์ง้หลายทีต่ายไป ก็จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

และนรกโดยมาก 

  [๕๐๙] มาร ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย พวกพราหมณ์ 

และคหบดถีกูทสูมีารดลใจชกัชวนวา่ ‘มาเถดิ พวกทา่นจงดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด 

เบยีดเบยีนพวกภกิษุผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม ท าอยา่งไร ภกิษุเหลา่นัน้ถกูพวกทา่น 

ดา่ บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีนอยู ่จะพงึมจีติเป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีารพงึ 

ไดโ้อกาส’ ภกิษุทัง้หลาย มาเถดิ พวกเธอจงมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอด 

โลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... มอีเุบกขาจติแผไ่ป 

ตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง 

แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู’่ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะ ผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงสัง่สอน ทรงพร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้อยูใ่นป่าก็ด ี

อยูท่ีโ่คนไมก็้ด ีอยูใ่นเรอืนวา่งก็ด ีมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๘ } 



๕๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... มอีเุบกขาจติแผไ่ป 

ตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง 

แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  [๕๑๐] มาร ครัง้นัน้ ทสูมีารมคีวามด ารวิา่ ‘เราท าอยูแ่มถ้งึอยา่งนี ้ก็ม ิ

ไดรู้ถ้งึการมาและการไปของภกิษุผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมเหลา่นีเ้ลย ทางทีด่ ีเรา 

ควรชกัชวนพราหมณ์และคหบดวีา่ ‘เชญิทา่นทัง้หลายมาสกัการะ เคารพ นับถอื 

บชูาภกิษุทัง้หลายผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมกันเถดิ ท าอยา่งไร เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ผูซ้ ึง่ 

ทา่นทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาอยู ่จะพงึมจีติเป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีาร 

พงึไดโ้อกาส’ ล าดับนัน้ ทสูมีารชกัชวนพราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้วา่ ‘เชญิทา่น 

ทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอืบชูาภกิษุทัง้หลายผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมกันเถดิ 

ท าอยา่งไร ภกิษุเหลา่นัน้ผูซ้ ึง่ทา่นทัง้หลายสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาอยู ่จะพงึ 

มจีติเป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีารพงึไดโ้อกาส’ 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้ ถกูทสูมีารชกัชวนแลว้ พากันสกัการะ 

เคารพ นับถอื บชูาภกิษุทัง้หลายผูม้ศีลีมกีัลยาณธรรม 

  มาร สมัยนัน้ มนุษยทั์ง้หลายทีต่ายไป ก็ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคโ์ดยมาก 

  [๕๑๑] มาร ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะ ผูเ้ป็นพระ- 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย พวก 

พราหมณ์และคหบด ีถกูทสูมีารชกัชวนวา่ ‘เชญิทา่นทัง้หลายมาสกัการะ เคารพ 

นับถอื บชูาภกิษุทัง้หลายผูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมกันเถดิ ท าอยา่งไร เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ 

ผูซ้ ึง่ทา่นสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาอยู ่จะพงึมจีติเป็นอยา่งอืน่ท าใหท้สูมีารพงึ 

ไดโ้อกาส’ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมา จงพจิารณาเห็นกายวา่ไมง่าม มคีวาม 

ส าคัญในอาหารวา่เป็นของปฏกิลู มคีวามส าคัญในโลกทัง้ปวงวา่ไมน่่ายนิด ีพจิารณา 

เห็นสงัขารทัง้ปวงวา่เป็นของไมเ่ทีย่งอยูเ่ถดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๔๙ } 



๕๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

  มาร ภกิษุเหลา่นัน้ผูท้ีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะผูเ้ป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงสัง่สอน ทรงพร ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้อยูใ่นป่าก็ด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ด ี

อยูใ่นเรอืนวา่งก็ด ีก็พจิารณาเห็นกายวา่ไมง่าม มคีวามส าคัญในอาหารวา่เป็นของ 

ปฏกิลู มคีวามส าคัญในโลกทัง้ปวงวา่ไมน่่ายนิด ีพจิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงวา่เป็น 

ของไมเ่ทีย่งอยู ่

  [๕๑๒] มาร ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะผูเ้ป็น 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร มทีา่นพระ- 

วธิรุะเป็นปัจฉาสมณะ(ผูต้ดิตาม) เสด็จเขา้สูห่มูบ่า้นเพือ่บณิฑบาต 

  ครัง้นัน้ ทสูมีารไดเ้ขา้สงิเด็กคนหนึง่แลว้เอากอ้นหนิขวา้งทีศ่รีษะของทา่น 

พระวธิรุะแตก ทา่นพระวธิรุะมศีรีษะแตกเลอืดไหลอาบอยู ่เดนิตามเสด็จพระผูม้ ี

พระภาคพระนามวา่กกสุนัธะไปขา้งหลัง ๆ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกสุนัธะผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงช าเลอืงดเูหมอืนชา้งช าเลอืงด ูแลว้ตรัสวา่ ‘ทสูมีารนีไ้มรู่จั้กประมาณเลย’ ก็แล 

ทสูมีารเคลือ่นแลว้จากทีนั่น้ ไดไ้ปเกดิในมหานรก พรอ้มกับพระกริยิาทีท่รงช าเลอืงด ู

  มาร มหานรกนัน้ม ี๓ ชือ่ คอื (๑) ฉผัสสายตนกินรก๑ (๒) สงักสุมาหตนรก๒ 

(๓) ปัจจัตตเวทนยีนรก๓ ครัง้นัน้ พวกนายนริยบาลเขา้มาหาเรา(ผูเ้ป็นทสูมีาร) 

แลว้บอกวา่ ‘เมือ่ใดหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันทีก่ลางหทัยของทา่น เมือ่ 

นัน้ ทา่นจะพงึรูว้า่ ‘เราไหมอ้ยูใ่นนรกพันปีแลว้ เรานัน้ หมกไหมอ้ยูใ่นมหานรก 

หลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี และหมกไหมอ้ยูใ่นอสุสทนรกซึง่เป็นบรวิารแหง่ 

มหานรกนัน้ เสวยทกุขเวทนาหนักกวา่กอ่นอกีหนึง่หมืน่ปี เรานัน้มรี่างกายเหมอืน 

มนุษย ์มศีรีษะเป็นปลา’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉผสัสายตนกินรก หมายถงึนรกทีม่ผัีสสายตนะ ๖ เป็นเหตเุกดิทกุขเวทนาอันเผ็ดรอ้น (ม.ม.ูอ. 

   ๒/๕๑๒/๓๒๙) 

๒ สงักสุมาหตนรก หมายถงึนรกทีส่ัตวน์รกตอ้งถกูแทงดว้ยขอเหล็ก (ม.ม.ูอ. ๒/๕๑๒/๓๒๙) 

๓ ปจัจตัตเวทนยีนรก หมายถงึนรกทีส่ัตวน์รกกอ่ทกุขเวทนาใหเ้กดิแกต่นเอง (ม.ม.ูอ. ๒/๕๑๒/๓๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๕๐ } 



๕๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

 

อวสานคาถา 

  [๕๑๓]  ทสูมีารประทษุรา้ยพระสาวกชือ่วา่วธิรุะ 

   และพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิพระนามวา่กกสุนัธะ 

   แลว้ไหมอ้ยูใ่นนรกใด นรกนัน้เป็นเชน่ไร 

    ทสูมีารประทษุรา้ยพระสาวกนามวา่วธิรุะ 

   และพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิพระนามวา่กกสุนัธะ 

   แลว้ไหมอ้ยูใ่นนรกใด นรกนัน้เป็นเชน่นี้ 

   คอืมหีลาวเหล็ก ๑๐๐ เลม่ ลว้นกอ่ใหเ้กดิทกุขเวทนา 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ยอ่มรูจั้กนรกนัน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    วมิานทัง้หลายตัง้อยูใ่นทา่มกลางมหาสมทุรตลอดกัป 

   มสีเีหมอืนแกว้ไพฑรูย ์มคีวามรุง่เรอืง 

   มรัีศมโีชตชิว่ง เป็นประภัสสร 

   มเีหลา่นางอัปสรมผีวิพรรณตา่ง ๆ เป็นอันมากฟ้อนร าอยู่ 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูจั้กวมิานนัน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    ภกิษุรปูใด ผูซ้ ึง่พระพทุธเจา้ทรงตักเตอืนแลว้ 

   เมือ่ภกิษุสงฆเ์ห็นอยู ่ท าปราสาทของมคิารมาตา 

   ใหไ้หวดว้ยปลายนิว้หัวแมเ่ทา้ 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูจั้กเหตนัุน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๕๑ } 



๕๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

    ภกิษุรปูใดมกี าลังเขม้แข็งดว้ยก าลังฤทธิ ์

   ท าเวชยันตปราสาทใหไ้หวดว้ยปลายนิว้หัวแมเ่ทา้ 

   และท าเหลา่เทวดาใหส้งัเวช 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูจั้กเหตนัุน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    ภกิษุรปูใดทลูสอบถามทา้วสกักะในเวชยันตปราสาทวา่ 

   ‘ทา่นวาสวะ ทา่นยอ่มรูค้วามนอ้มจติไปในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป 

   แหง่ตัณหาบา้งไหม’ 

   ทา้วสกักะถกูถามปัญหาแลว้ 

   จงึตอบแกภ่กิษุนัน้ตามควรแกก่ถา 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูจั้กเหตนัุน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    ภกิษุรปูใดสอบถามพรหม ณ ทีใ่กลส้ธุัมมสภาวา่ 

   ‘ทา่นเห็นทฏิฐขิองทา่นในวนันี้ 

   และทฏิฐขิองทา่นทีม่ใีนวนักอ่น 

   ทา่นเห็นทฏิฐนัิน้ลว่งไปแลว้ 

   และรัศมเีป็นประภัสสรในพรหมโลกบา้งหรอื’ 

    พรหมตอบแกภ่กิษุนัน้ ตามล าดับโดยควรแกก่ถาวา่ 

   ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ขา้พเจา้ไมม่ทีฏิฐนัิน้และทฏิฐใินวนักอ่น 

   ขา้พเจา้เห็นทฏิฐนัิน้ลว่งไปแลว้ 

   และเห็นรัศมเีป็นประภัสสรในพรหมโลก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๒ หนา้ :๕๕๒ } 



๕๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

รวมวรรคทีม่ใีนมลูปัณณาสก ์

   (ฉะนัน้) วนันี ้ขา้พเจา้จะกลา่ววา่ 

   ‘เราเป็นผูเ้ทีย่ง ยั่งยนื ไดอ้ยา่งไร’ 

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูจั้กเหตนัุน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    ภกิษุรปูใด ไดส้มัผัสยอดภเูขาใหญช่ือ่สเินรุ 

   ชมพทูวปี ปพุพวเิทหทวปี 

   อมรโคยานทวปี และอตุตรกรุทุวปีดว้ยวโิมกข ์

    ภกิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ยอ่มรูเ้หตนัุน้ 

   มารประทษุรา้ยภกิษุเชน่นัน้ 

   ยอ่มประสบทกุขอ์ยา่งหนัก 

    คนพาลมาเขา้กองไฟทีก่ าลังลกุโชน ยอ่มเดอืดรอ้นอยูว่า่ 

   ‘ไฟยอ่มไมค่ดิจะเผาเรา แตเ่ราเผาตนผูเ้ป็นคนพาลเอง’ 

   มาร ทา่นเบยีดเบยีนพระตถาคตแลว้ จักเผาตัวเอง 

   ดังคนพาลทีถ่กูไฟเผาฉะนัน้ 

    มาร ทา่นเบยีดเบยีนพระตถาคตแลว้ ตอ้งประสบบาป 

   ทา่นเขา้ใจหรอืวา่ ‘บาปไมใ่หผ้ลแกเ่รา’ 

   ผูท้ีส่ัง่สมบาป ยอ่มโอดครวญตลอดกาลนาน 

     มาร ทา่นเบือ่หน่ายพระพุทธเจา้ 

   อยา่หวงัทีจ่ะท าใหภ้กิษุทัง้หลายพนิาศเลย 

   ภกิษุไดค้กุคามมารในเภสกฬาวนั ดว้ยประการฉะนี้” 

  ล าดับนัน้ มารนัน้เสยีใจ ไดอ้ันตรธานไปจากทีนั่น้ ดงันีแ้ล 

มารตชัชนยีสตูรที ่๑๐ จบ 

จฬูยมกวรรคที ่๕ จบ 
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๕๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์[๕. จฬูยมกวรรค] 

รวมวรรคทีม่ใีนมลูปัณณาสก ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สาเลยยกสตูร    ๒. เวรัญชกสตูร 

    ๓. มหาเวทัลลสตูร    ๔. จฬูเวทัลลสตูร 

    ๕. จฬูธัมมสมาทานสตูร   ๖. มหาธัมมสมาทานสตูร 

    ๗. วมีังสกสตูร    ๘. โกสมัพยิสตูร 

    ๙. พรหมนมิันตนกิสตูร   ๑๐. มารตัชชนยีสตูร 

 

 

รวมวรรคทีม่ใีนมลูปณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. มลูปรยิายวรรค    ๒. สหีนาทวรรค  

    ๓. โอปัมมวรรค    ๔. มหายมกวรรค 

    ๕. จฬูยมกวรรค 

มลูปณัณาสก ์จบ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๒ สตุตันตปิฎกที ่๐๔ มัชฌมินกิาย มลูปัณณาสก ์จบ 
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๕๕๕ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 
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ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   
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