
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๕ สตุตันตปิฎกที ่๐๗ สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๑. โอฆตรณสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมนาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. เทวตาสงัยตุ 

๑. นฬวรรค 
หมวดวา่ดว้ยตน้ออ้ 

๑. โอฆตรณสตูร 

วา่ดว้ยการขา้มโอฆะ 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป๒ เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร๓ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูน้ริทกุข ์พระองคท์รงขา้มโอฆะ๔ ไดอ้ยา่งไร”

 
เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึพระอานนท ์

๒ เมือ่ราตรผีา่นไป หมายถงึเมือ่ปฐมยามผา่นไป มัชฌมิยามยา่งเขา้มา (ส .ส.อ. ๑/๑/๔, องฺ.ฉกฺก.อ.  

   ๓/๒๑-๒๒/๑๐๘) 

๓ ทีส่มควร (เอกมนฺต ) หมายถงึทีเ่หมาะสม คอื เวน้โทษ ๖ ประการ ไดแ้ก ่(๑) ไกลเกนิไป (๒) ใกลเ้กนิไป  

   (๓) อยูเ่หนอืลม (๔) สงูเกนิไป (๕) อยูต่รงหนา้เกนิไป (๖) อยูข่า้งหลังเกนิไป (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๕, ส .น.ิอ.  

   ๒/๖๐/๙๘, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๑๕) 

๔ โอฆะ หมายถงึหว้งน ้าคอืกเิลส ม ี๔ อยา่งคอื (๑) กาโมฆะ โอฆะคอืกาม (๒) ภโวฆะ โอฆะคอืภพ  

   (๓) ทฏิโฐฆะ โอฆะคอืทฏิฐ ิ(๔) อวชิโชฆะ โอฆะคอือวชิชา (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๑. โอฆตรณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเราเองเมือ่ไมพั่ก๑ ไมเ่พยีร๒ จงึขา้ม 

โอฆะได”้ 

  เทวดาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ก็พระองคเ์มือ่ไมพั่กไมเ่พยีรทรง 

ขา้มโอฆะไดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเมือ่ใดเรานัน้ยังพักอยู ่เมือ่นัน้เราก็ 

ยังจมอยู ่เมือ่ใดเรายังเพยีรอยู ่เมือ่นัน้เราก็ยังลอยอยูแ่น่นอน เราไมพั่กไมเ่พยีร 

อยา่งนีแ้ล จงึขา้มโอฆะได”้ 

  เทวดานัน้ไดก้ลา่วคาถานี้วา่ 

    นานจรงิหนอ ขา้พเจา้จงึไดพ้บพราหมณ์ 

   ผูด้ับกเิลสไดส้ ิน้แลว้ ผูไ้มพั่กไมเ่พยีรอยู ่

   ก็ขา้มตัณหาอันเป็นเครือ่งเกาะเกีย่วในโลก๓ได ้

  เทวดานัน้ไดก้ลา่วคาถานี้แลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัยแลว้ ครัง้นัน้ เทวดา 

คดิวา่ “พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว้” จงึถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณ๔แลว้หายตัวไป๕ ณ ทีนั่น้เอง 

โอฆตรณสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมพ่กั หมายถงึไมแ่สวงหาความสขุในทางกามารมณ์ ซึง่จัดอยูใ่นกามสขุัลลกิานุโยค (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๘) 

๒ ไมเ่พยีร หมายถงึไม่แสวงหาความสขุดว้ยการทรมานตนใหล้ าบาก ซึง่จัดอยูใ่นอัตตกลิมถานุโยค 

   (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๘) 

๓ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสัตวโลก (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๙) 

๔ กระท าประทกัษณิ หมายถงึการเดนิเวยีนขวา คอืเดนิประนมมอืเวยีนขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ (ว.ิอ. 

   ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

๕ หายตวัไป หมายถงึละกายทีป่รุงแตง่แลว้ด ารงอยูใ่นกายทีย่ดึครองตามปกตขิองตน (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๒. นโิมกขสตูร 

 

๒. นโิมกขสูตร 

วา่ดว้ยทางหลดุพน้ 

  [๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พระองค ์

ทรงทราบนโิมกข(์ทางหลดุพน้) ปโมกข(์ความหลดุพน้) และวเิวก(ความสงัด)๑ของ 

สตัวทั์ง้หลายหรอืไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเราทราบนโิมกข ์ปโมกข ์และวเิวก 

ของสตัวทั์ง้หลาย” 

  เทวดาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พระองคท์รงทราบนโิมกข ์ปโมกข ์

และวเิวกของสตัวทั์ง้หลายอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ผูม้อีาย ุเพราะความสิน้ไปแหง่ภพ 

   อันมคีวามเพลดิเพลนิเป็นมลู 

   เพราะความสิน้ไปแหง่สญัญาและวญิญาณ 

   เพราะความดับ เพราะความสงบแหง่เวทนาทัง้หลาย 

   เราจงึทราบนโิมกข ์ปโมกข ์และวเิวกของสตัวทั์ง้หลาย อยา่งนีแ้ล 

นโิมกขสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นโิมกข ์หมายถงึมรรค ปโมกข ์หมายถงึผล วเิวก หมายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๒/๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๓. อปุนยีสตูร 

 

๓. อปุนยีสูตร 

วา่ดว้ยชวีติถกูชราน าเขา้ไป 

  [๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ชวีติถกูชราน าเขา้ไป อายจุงึสัน้ 

   ผูท้ีถ่กูชราน าเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรท าบญุทีน่ าความสขุมาให ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชวีติถกูชราน าเขา้ไป อายจุงึสัน้ 

   ผูท้ีถ่กูชราน าเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัติ๑เถดิ 

อปุนยีสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สนัต ิในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ส.อ.๑/๓/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๔. อัจเจนตสิตูร 

 

๔. อจัเจนตสิตูร 

วา่ดว้ยกาลทีล่ว่งเลยไป 

  [๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    กาล๑ลว่งเลยไป คนืผา่นพน้ไป 

   ชว่งแหง่วยั๒ละไปตามล าดับ 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรท าบญุทีน่ าความสขุมาให ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กาลลว่งเลยไป คนืผา่นพน้ไป 

   ชว่งแหง่วยัละไปตามล าดับ 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ๓ 

อจัเจนตสิตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ ชว่งแหง่วยั หมายถงึชว่งแหง่ปฐมวัย มัชฌมิวัยและปัจฉมิวัย (ส .ส.อ. ๑/๔/๒๒) 

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๘ หนา้ ๑๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๕. กตฉินิทสตูร 

 

๕. กตฉินิทสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลตดัอะไรจงึขา้มโอฆะได ้

  [๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรตัดธรรมเทา่ไร 

   ควรละธรรมเทา่ไร 

   ควรบ าเพ็ญธรรมเทา่ไรใหย้ิง่ข ึน้ไป 

   ภกิษุกา้วลว่งธรรมเป็นเครือ่งขอ้งเทา่ไร 

   พระองคจ์งึตรัสวา่ ขา้มโอฆะได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลควรตัดธรรม ๕ ประการ๑ 

   ควรละธรรม ๕ ประการ๒ 

   ควรเจรญิธรรม ๕ ประการ๓ ใหย้ิง่ข ึน้ไป 

   ภกิษุกา้วลว่งธรรมเป็นเครือ่งขอ้ง ๕ ประการ๔ไดแ้ลว้ 

   เราจงึกลา่ววา่ ขา้มโอฆะได ้๕ 

กตฉินิทสตูรที ่๕ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ๕ ประการ ในทีน่ีห้มายถงึโอรัมภาคยิสังโยชน ์(สังโยชนเ์บือ้งต ่า) ๕ ประการ ไดแ้ก ่(๑) สักกาย- 

   ทฏิฐ ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน (๒) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลัีพพตปรามาส ความถอืมั่น 

   ศลีพรต (๔) กามฉันทะ ความพอใจในกามคณุ (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ หรอืพยาบาท ความ 

   คดิรา้ย (ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๘๐/๑๐๖, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒) 

๒ ธรรม ๕ ประการ ในทีน่ีห้มายถงึอทุธัมภาคยิสังโยชน ์(สังโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการ ไดแ้ก่ (๑) รปูราคะ  

   ความตดิใจในรปูธรรม (๒) อรปูราคะ ความตดิใจในอรปูธรรม (๓) มานะ ความถอืตัว (๔) อทุธัจจะ 

   ความฟุ้งซา่น (๕) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ (ส .ส.อ. ๑/๕/๒๓) 

๓ ธรรม ๕ ประการ ในทีน่ีห้มายถงึอนิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญใ่นกจิของตน) ๕ ประการ คอื (๑) สัทธนิทรยี ์

   ธรรมทีเ่ป็นใหญค่อืศรัทธา (๒) วริยินิทรยี ์ธรรมทีเ่ป็นใหญค่อืวริยิะ (๓) สตนิทรยี ์ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ 

   คอืสต ิ(๔) สมาธนิทรยี ์ธรรมทีเ่ป็นใหญค่อืสมาธ ิ(๕) ปัญญนิทรยี ์ธรรมทีเ่ป็นใหญค่อืปัญญา (ส .ส.อ. 

   ๑/๕/๒๔) 

๔ ธรรมเป็นเครือ่งขอ้ง ๕ ประการ คอื (๑) ราคะ ความก าหนัด (๒) โทสะ ความโกรธ (๓) โมหะ 

   ความหลง (๔) มานะ ความถอืตัว (๕) ทฏิฐ ิความเห็น (ส .ส.อ. ๑/๕/๒๔) 

๕ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๕/๓๐๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๗. อัปปฏวิทิติสตูร 

 

๖. ชาครสตูร 

วา่ดว้ยความตืน่ 

  [๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    เมือ่ธรรมทัง้หลายตืน่อยู ่ธรรมประเภทไหนชือ่วา่หลับอยู ่

   เมือ่ธรรมทัง้หลายหลับแลว้ ธรรมประเภทไหนชือ่วา่ตืน่อยู ่

   บคุคลหมกัหมมธลุคีอืกเิลสเพราะธรรมประเภทไหน 

   บคุคลบรสิทุธิเ์พราะธรรมประเภทไหน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เมือ่อนิทรยี ์๕ ตืน่อยู ่นวิรณ์ ๕ ชือ่วา่หลับอยู ่

   เมือ่นวิรณ์ ๕ หลับแลว้ อนิทรยี ์๕ ชือ่วา่ตืน่อยู ่

   บคุคลหมกัหมมธลุคีอืกเิลสเพราะนวิรณ์ ๕ 

   บคุคลบรสิทุธิเ์พราะอนิทรยี ์๕ 

ชาครสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปัปฏวิทิติสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มรู่แ้จง้ธรรม 

  [๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลเหลา่ใดยังไมรู่แ้จง้ธรรม๑ 

   ยอ่มถกูชกัน าไปในวาทะของคนเหลา่อืน่๒

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิสัจ ๔ (ส .ส.อ. ๑/๗/๒๕) 

๒ วาทะของคนเหลา่อืน่ หมายถงึลัทธขิองเดยีรถยี ์หรอืทฏิฐ ิ๖๒ (ส .ส.อ. ๑/๗/๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๘. สสุมัมฏุฐสตูร 

   บคุคลเหลา่นัน้หลับอยูย่ังไมต่ืน่ 

   บัดนีเ้ป็นกาลทีบ่คุคลเหลา่นัน้ควรจะตืน่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลเหลา่ใดรูแ้จง้ธรรมแลว้ 

   ยอ่มไมถ่กูชกัน าไปในวาทะของคนเหลา่อืน่ 

   บคุคลเหลา่นัน้ผูรู้ด้ ีรูช้อบ 

   ยอ่มด าเนนิไปอยา่งสม า่เสมอในทีท่ีไ่มส่ม า่เสมอ๑ 

อปัปฏวิทิติสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สสุมัมฏุฐสตูร 

วา่ดว้ยผูล้มืเลอืนธรรม 

  [๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลผูล้มืเลอืนธรรม 

   ยอ่มถกูชกัน าไปในวาทะของคนเหลา่อืน่ 

   บคุคลเหลา่นัน้หลับอยูย่ังไมต่ืน่ 

   บัดนีเ้ป็นกาลทีบ่คุคลเหลา่นัน้ควรจะตืน่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลผูไ้มล่มืเลอืนธรรม 

   ยอ่มไมถ่กูชกัน าไปในวาทะของคนเหลา่อืน่ 

   บคุคลเหลา่นัน้ผูรู้ด้ ีรูช้อบ 

   ยอ่มด าเนนิไปอยา่งสม า่เสมอในทีท่ีไ่มส่ม า่เสมอ 

สสุมัมฏุฐสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีท่ ีไ่มส่ม า่เสมอ หมายถงึโลกสันนวิาส หมูส่ัตว ์หรอืกเิลสทีไ่มส่ม า่เสมอ (ส .ส.อ. ๑/๗/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค ๙. มานกามสตูร 

 

๙. มานกามสตูร 

วา่ดว้ยผูม้มีานะ 

  [๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลในโลกนีผู้ม้มีานะ(ความถอืตัว) 

   ยอ่มไมม่กีารฝึกตนเอง 

   บคุคลผูม้จีติไมม่ั่นคงยอ่มไมม่คีวามรู ้๑ 

   บคุคลผูไ้มป่ระมาทอยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ก็ไมถ่งึจดุจบแหง่ความตาย๒ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลละมานะไดแ้ลว้ มใีจมั่นคงด ี

   มใีจด ีหลดุพน้ในธรรมทัง้ปวง๓ 

   เขาไมป่ระมาท อยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ก็ถงึจดุจบแหง่ความตายได ้

มานกามสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความรู ้ในทีน่ีห้มายถงึมรรคญาณ ๔ (ส .ส.อ. ๑/๙/๒๖) 

๒ จดุจบแหง่ความตาย หมายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๙/๒๖) 

๓ ธรรมท ัง้ปวง หมายถงึขันธแ์ละอายตนะเป็นตน้ (ส .ส.อ. ๑/๙/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๑. นฬวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. อรญัญสตูร 

วา่ดว้ยป่า 

  [๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุทัง้หลายผูอ้ยูใ่นป่า ผูส้งบ 

   ประพฤตธิรรมอันประเสรฐิ ฉันอาหารมือ้เดยีว 

   เพราะเหตอุะไร ผวิพรรณจงึผอ่งใส 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ภกิษุทัง้หลายไมเ่ศรา้โศกถงึอดตี 

   ไมค่ดิถงึอนาคต ก าหนดอยูก่ับปัจจบุัน 

   เพราะเหตนัุน้ ผวิพรรณจงึผอ่งใส 

   เพราะคดิถงึอนาคต เศรา้โศกถงึอดตี 

   ดว้ยเหตนุี ้ภกิษุทัง้หลายผูเ้ขลาจงึซบูซดี 

   เหมอืนตน้ออ้สดทีถ่กูถอนขึน้แลว้ ฉะนัน้ 

อรญัญสตูรที ่๑๐ จบ 

นฬวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆตรณสตูร   ๒. นโิมกขสตูร 

    ๓. อปุนยีสตูร    ๔. อัจเจนตสิตูร 

    ๕. กตฉินิทสตูร   ๖. ชาครสตูร 

    ๗. อัปปฏวิทิติสตูร   ๘. สสุมัมฏุฐสตูร 

    ๙. มานกามสตูร   ๑๐. อรัญญสตูร 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑. นันทนสตูร 

 

๒. นนัทนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสวนนนัทนวนั 

๑. นนัทนสตูร 

วา่ดว้ยสวนนนัทนวนั 

  [๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ เทวดาชัน้ดาวดงึสอ์งคห์นึง่มเีหลา่นางอัปสร 

แวดลอ้ม เอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ อันเป็นทพิย ์ไดรั้บการบ ารงุบ าเรออยู ่

ในสวนนันทนวัน ในเวลานัน้ ไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    เทวดาเหลา่ใดยังไมเ่คยเห็นสวนนันทนวนั 

   อันเป็นทีอ่ยูข่องพวกนรเทพผูม้ยีศ ชัน้ไตรทศ 

   เทวดาเหลา่นัน้ยังไมรู่จั้กความสขุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เทวดาองคห์นึง่กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถา 

ตอบเทวดานัน้วา่ 

    เทวดาผูเ้ขลา ทา่นไมรู่จั้กถอ้ยค า 

   ของพระอรหันตทั์ง้หลายวา่ สงัขาร๑ทัง้ปวง ไมเ่ทีย่ง 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความสงบระงับสงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ 

นนัทนสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัขาร ในทีน่ีห้มายถงึสังขารทีเ่ป็นไปในภมู ิ๓ คอื กามาวจรภมู ิรูปาวจรภมู ิและอรปูาวจรภมู ิ(ส .ส.อ. 

   ๑/๑๑/๓๐) 

 

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



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๒. นันทตสิตูร 

 

๒. นนัทตสิูตร 

วา่ดว้ยความยนิด ี

  [๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนมบีตุรยอ่มยนิดเีพราะบตุร 

   คนมโีคยอ่มยนิดเีพราะโคเหมอืนกัน 

   เพราะอปุธิ๑ท าใหน้รชนยนิด ี

   ฉะนัน้คนทีไ่รอ้ปุธจิงึไมย่นิด ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    คนมบีตุรยอ่มเศรา้โศกเพราะบตุร 

   คนมโีคยอ่มเศรา้โศกเพราะโคเหมอืนกัน 

   เพราะอปุธทิ าใหน้รชนเศรา้โศก 

   ฉะนัน้คนทีไ่รอ้ปุธจิงึไมเ่ศรา้โศก 

นนัทตสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิหมายถงึความเศรา้หมองแหง่จติ ม ี๔ อย่าง ไดแ้ก ่กาม ขันธ ์กเิลส อภสิังขาร ในทีน่ีห้มายถงึ 

   กามหรอืกามคณุ ๕ น่ันเอง (ส .ส.อ. ๑/๑๒/๓๑) 

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๔. ขตัตยิสตูร 

 

๓. นตัถปิตุตสมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่สมอดว้ยบตุรไมม่ ี

  [๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ความรักเสมอดว้ยบตุรไมม่ ี

   ทรัพยเ์สมอดว้ยโคไมม่ ี

   แสงสวา่งเสมอดว้ยดวงอาทติยไ์มม่ ี

   แหลง่น ้าทัง้หลายมสีมทุรเป็นยอดเยีย่ม 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ความรักเสมอดว้ยตนไมม่ ี

   ทรัพยเ์สมอดว้ยขา้วเปลอืกไมม่ ี

   แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไมม่ ี

   ฝนจัดเป็นแหลง่น ้าอันยอดเยีย่ม 

นตัถปิตุตสมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ขตัตยิสตูร 

วา่ดว้ยกษตัรยิ ์

  [๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บรรดาสตัวส์องเทา้ กษัตรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาสตัวส์ีเ่ทา้ โคพลพัิทประเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาภรรยา ภรรยาทีเ่ป็นกมุารปีระเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาบตุร บตุรทีเ่กดิกอ่นประเสรฐิทีส่ดุ 

 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๕. สณมานสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บรรดาสตัวส์องเทา้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาสตัวส์ีเ่ทา้ สตัวอ์าชาไนยประเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาภรรยา ภรรยาผูเ้ชือ่ฟังดปีระเสรฐิทีส่ดุ 

   บรรดาบตุร บตุรผูเ้ชือ่ฟังประเสรฐิทีส่ดุ 

ขตัตยิสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สณมานสตูร 

วา่ดว้ยเสยีงป่าครวญ 

  [๑๕] เทวดากลา่ววา่ 

    เมือ่ฝงูนกพากันพักรอ้นอยูใ่นเวลาเทีย่งวนั 

   ป่าใหญส่ง่เสยีงประหนึง่วา่ครวญครางอยู ่

   เสยีงครวญครางแหง่ป่าใหญนั่น้ 

   ปรากฏเป็นสิง่ทีน่่ากลัวแกข่า้พเจา้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เมือ่ฝงูนกพากันพักรอ้นอยูใ่นเวลาเทีย่งวนั 

   ป่าใหญส่ง่เสยีงประหนึง่วา่ครวญครางอยู ่

   เสยีงครวญครางแหง่ป่าใหญนั่น้ 

   ปรากฏเป็นสิง่ทีน่่ายนิดแีกเ่รา๑ 

สณมานสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๓๒ หนา้ ๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๗. ทกุกรสตูร 

 

๖. นทิทาตนัทสิูตร 

วา่ดว้ยความหลบัและความเกยีจครา้น 

  [๑๖] เทวดากลา่ววา่ 

    อรยิมรรค๑ ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวใ์นโลกนี ้

   เพราะความหลับ ความเกยีจครา้น การบดิกาย 

   ความไมย่นิดแีละความเมาอาหาร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เพราะใชค้วามเพยีรก าจัดความหลับ 

   ความเกยีจครา้น การบดิกาย 

   ความไมย่นิดแีละความเมาอาหารนัน้ 

   อรยิมรรค๒จงึบรสิทุธิไ์ด ้

นทิทาตนัทสิตูรที ่๖ จบ 

๗. ทกุกรสตูร 

วา่ดว้ยสมณธรรมทีท่ าไดย้าก 

  [๑๗] เทวดากลา่ววา่ 

    สมณธรรม คนไมฉ่ลาดท าไดย้าก อดทนไดย้าก 

   เพราะสมณธรรมนัน้มคีวามคับแคบมาก 

   ส าหรับคนพาลทีอ่าศัยอยู ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิมรรค ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรมรรค (ส .ส.อ. ๑/๑๖/๓๖) 

๒ อรยิมรรค ในทีน่ีห้มายถงึโลกยิมรรคและโลกตุตรมรรค (ส .ส.อ. ๑/๑๖/๓๖) 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๘. หริสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    คนพาลประพฤตสิมณธรรมเป็นเวลานาน 

   หากไมห่า้มจติ เขาตกอยูใ่นอ านาจแหง่ความด าร ิ

   ก็จะพงึตดิขดัในทกุบท๑ 

   หากภกิษุยับยัง้ความวติกในใจไวไ้ด ้

   เหมอืนเตา่หดอวยัวะไวใ้นกระดองของตน 

   ก็จะไมม่ตีัณหาและทฏิฐอิาศัย ไมเ่บยีดเบยีนสตัวอ์ืน่ 

   ดับสนทิแลว้ ไมพ่งึวา่รา้ยใคร 

ทกุกรสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. หริสิตูร 

วา่ดว้ยหริ ิ

  [๑๘] เทวดากลา่ววา่ 

    คนผูก้ดีกัน(อกศุลธรรม)ไดด้ว้ยหริ ิมอียูน่อ้ยในโลก 

   ภกิษุใดหลบหลกีนนิทาได ้ตืน่ตัวอยู ่

   เหมอืนมา้ชัน้ดหีลบแสไ้ด ้

   ภกิษุเชน่นัน้มอียูน่อ้ย๒ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ภกิษุเหลา่ใดผูก้ดีกัน(อกศุลธรรม)ไดด้ว้ยหริ ิ

   มสีต ิประพฤตธิรรมอยูท่กุเมือ่ ถงึทีส่ดุแหง่ทกุข์๓ 

   ยอ่มด าเนนิไปอยา่งสม า่เสมอในทีท่ีไ่มส่ม า่เสมอ 

   ภกิษุเหลา่นัน้มอียูน่อ้ย 

หริสิตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ บท ในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์หรอือริยิาบถ ผูต้ดิขัดในทกุบท คอื ผูต้ดิขัดอยูใ่นอารมณ์หรอือริยิาบถทีจ่ะ 

   เกดิกเิลส (ส .ส.อ. ๑/๑๗/๓๖) 

๒ ด ูข.ุธ. ๒๕/๑๔๓/๔๒ 

๓ ถงึทีส่ดุแหง่ทกุข ์หมายถงึบรรลนุพิพานอันเป็นทีส่ดุแหง่วัฏทกุข ์(ส .ส.อ. ๑/๑๘/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๙. กฏุกิาสตูร 

 

๙. กฏุกิาสตูร 

วา่ดว้ยกระทอ่ม 

  [๑๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    ทา่นไมม่กีระทอ่มหรอื 

   ทา่นไมม่รัีงหรอื 

   ทา่นไมม่ผีูส้บืสกลุหรอื 

   ทา่นเป็นผูห้ลดุพน้จากเครือ่งผกูแลว้หรอื 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    แน่นอน เราไมม่กีระทอ่ม 

   แน่นอน เราไมม่รัีง 

   แน่นอน เราไมม่ผีูส้บืสกลุ 

   แน่นอน เราเป็นผูห้ลดุพน้จากเครือ่งผกูแลว้ 

  เทวดาทลูถามวา่ 

    กระทอ่มทีข่า้พเจา้กลา่วกบัทา่น คอือะไร 

   รังทีข่า้พเจา้กลา่วกับทา่น คอือะไร 

   ผูส้บืสกลุทีข่า้พเจา้กลา่วกับทา่น คอือะไร 

   เครือ่งผกูทีข่า้พเจา้กลา่วกับทา่น คอือะไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    กระทอ่มทีท่า่นกลา่วกับเรา คอืมารดา 

   รังทีท่า่นกลา่วกับเรา คอืภรรยา 

   ผูส้บืสกลุทีท่า่นกลา่วกับเรา คอืบตุร 

   เครือ่งผกูทีท่า่นกลา่วกับเรา คอืตัณหา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  เทวดากลา่ววา่ 

    ดจีรงิ ทา่นไมม่กีระทอ่ม 

   ดจีรงิ ทา่นไมม่รัีง 

   ดจีรงิ ทา่นไมม่ผีูส้บืสกลุ 

   ดจีรงิ ทา่นเป็นผูห้ลดุพน้จากเครือ่งผกูแลว้ 

กฏุกิาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สมทิธสิูตร 

วา่ดว้ยพระสมทิธ ิ

  [๒๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ตโปทาราม เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ 

ทา่นพระสมทิธลิกุขึน้แตเ่ชา้ตรู ่ไปทีแ่มน่ ้าตโปทาเพือ่สรงน ้า เสร็จแลว้ขึน้มา มจีวีร 

ผนืเดยีว๑ไดย้นืรอใหต้ัวแหง้อยู ่ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวแมน่ ้าตโปทา เขา้ไปหาทา่นพระสมทิธถิงึทีอ่ยูแ่ลว้ยนือยู่ 

ในอากาศไดก้ลา่วกับทา่นพระสมทิธดิว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุ ทา่นไมบ่รโิภคแตย่ังขออยู ่

   ทา่นบรโิภคแลว้ก็ตอ้งไมข่อเลย 

   ภกิษุ ทา่นบรโิภคแลว้จงขอเถดิ 

   กาล๒อยา่ไดล้ว่งทา่นไปเลย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มจีวีรผนืเดยีว หมายถงึนุ่งสบงผกูประคตเอวเรยีบรอ้ยแลว้ยนืถอืจวีรไว ้(ส .ส.อ. ๑/๒๐/๓๙) 

๒ กาล ในทีน่ีห้มายถงึเวลาทียั่งเป็นหนุ่ม-สาว ควรแกก่ารเสพเมถนุ (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  ทา่นพระสมทิธกิลา่ววา่ 

    ขา้พเจา้ยังไมรู่จั้กกาลเลย 

   เพราะกาลถกูปกปิดอยูย่ังไมป่รากฏ 

   ฉะนัน้ ถงึขา้พเจา้ไมบ่รโิภคแตก็่ยังขออยู ่

   กาล๑อยา่ไดล้ว่งขา้พเจา้ไปเลย 

  ครัง้นัน้ เทวดานัน้ลงมายนือยูท่ีพ่ืน้ดนิแลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระสมทิธวิา่ 

“ภกิษุ ทา่นเป็นนักบวชทีย่ังหนุ่มแน่นมผีมด าสนทิ อยูใ่นวยัแรกรุน่อันเจรญิ 

ไมเ่พลดิเพลนิในกามทัง้หลาย ขอทา่นจงบรโิภคกามทัง้หลายอันเป็นของมนุษยเ์ถดิ 

อยา่ละกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ไปหากามอันมอียูต่ามกาล๒เลย” 

  ทา่นพระสมทิธกิลา่ววา่ “เทวดา ขา้พเจา้มไิดล้ะกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ 

ไปหากามอันมอียูต่ามกาลเลย ขา้พเจา้ละกามอันมอียูต่ามกาลแลว้วิง่ไปหาธรรม 

ทีเ่ห็นเฉพาะหนา้ กามทัง้หลายอันมอียูต่ามกาลพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษยิง่นัก ธรรมนีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูน 

พงึรูเ้ฉพาะตน” 

  เทวดากลา่ววา่ “ภกิษุ ก็กามทัง้หลายอันมอียูต่ามกาลพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษยิง่นัก เป็นอยา่งไร ธรรมนีเ้ป็นธรรม 

ทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระสมทิธกิลา่ววา่ “เทวดา ขา้พเจา้เองเป็นพระใหม ่บวชมาไมน่าน 

เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนี ้ขา้พเจา้ไมอ่าจจะบอกทา่นโดยพสิดารได ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ประทับอยู ่ณ ตโปทาราม เขต 

กรงุราชคฤห ์ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามขอ้ความนัน้เถดิ พงึจ า 

ขอ้ความนัน้ตามทีพ่ระองคท์รงเฉลยเถดิ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาล ในทีน่ีห้มายถงึเวลาส าหรับบ าเพ็ญสมณธรรม (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๑) 

๒ กามอนัมอียูต่ามกาล หมายถงึกามคณุ ๕ คอื รูป เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ ทีเ่ป็นทพิยแ์ละเป็น 

   ของมนุษย ์(ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  เทวดากลา่ววา่ “ภกิษุ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ พวกเทวดาผูม้ศีักดิใ์หญ ่

ทัง้หลายเหลา่อืน่แวดลอ้มอยู ่พวกขา้พเจา้จะเขา้ไปเฝ้าไมไ่ดง้า่ยนัก หากทา่นเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเนือ้ความนี ้แมพ้วกขา้พเจา้ก็จะมาฟังธรรมดว้ย” 

  ทา่นพระสมทิธรัิบค าของเทวดานัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคล์กุขึน้แตเ่ชา้ตรูไ่ปทีแ่มน่ ้าตโปทา 

เพือ่สรงน ้า เสร็จแลว้ขึน้มา มจีวีรผนืเดยีวไดย้นืรอใหต้ัวแหง้อยู ่ครัน้เมือ่ราตร ี

ผา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวแมน่ ้าตโปทา 

เขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้ยนือยูใ่นอากาศ ไดก้ลา่วคาถานี้วา่ 

    ภกิษุ ทา่นไมบ่รโิภคแตย่ังขออยู ่

   ทา่นบรโิภคแลว้ก็ตอ้งไมข่อเลย 

   ภกิษุ ทา่นบรโิภคแลว้จงขอเถดิ 

   กาลอยา่ไดล้ว่งทา่นไปเลย 

  เมือ่เทวดากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกบัเทวดานัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้พเจา้ยังไมรู่จั้กกาลเลย 

   เพราะกาลถกูปกปิดอยูย่ังไมป่รากฏ 

   ฉะนัน้ ถงึขา้พเจา้ไมบ่รโิภคแตก็่ยังขออยู ่

   กาลอยา่ไดล้ว่งขา้พเจา้ไปเลย 

  ครัง้นัน้ เทวดานัน้ลงมายนือยูท่ีพ่ืน้ดนิแลว้ไดก้ลา่วกับขา้พระองคด์ังนีว้า่ 

“ภกิษุ ทา่นเป็นนักบวชทีย่ังหนุ่มแน่นมผีมด าสนทิ อยูใ่นวยัแรกรุน่อันเจรญิ 

ไมเ่พลดิเพลนิในกามทัง้หลาย ขอทา่นจงบรโิภคกามทัง้หลายอันเป็นของมนุษยเ์ถดิ 

อยา่ละกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ไปหากามอันมอียูต่ามกาลเลย” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  เมือ่เทวดานัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคจ์งึไดก้ลา่วกับเทวดานัน้ดังนีว้า่ 

“เทวดา ขา้พเจา้มไิดล้ะกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ไปหากามอันมอียูต่ามกาลเลย 

ขา้พเจา้ละกามอันมอียูต่ามกาลแลว้วิง่ไปหาธรรมทีเ่ห็นเฉพาะหนา้ กามทัง้หลาย 

อันมอียูต่ามกาลพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนี้ 

มโีทษยิง่นัก ธรรมนีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

  เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เทวดานัน้ไดก้ลา่วกับขา้พระองคด์ังนีว้า่ 

“ภกิษุ ก็กามทัง้หลายอันมอียูต่ามกาลพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ มทีกุขม์าก มคีวาม 

คับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษยิง่นัก เป็นอยา่งไร ธรรมนีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึ 

เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน เป็นอยา่งไร” 

  เมือ่เทวดากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกบัเทวดานัน้ดังนีว้า่ “เทวดา 

ขา้พเจา้เองเป็นพระใหม ่บวชมาไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนี ้ขา้พเจา้ไมอ่าจจะ 

บอกทา่นโดยพสิดารได ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ประทับอยู ่ณ ตโปทาราม เขตกรงุราชคฤห ์ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

แลว้ทลูถามขอ้ความนัน้เถดิ พงึจ าขอ้ความนัน้ตามทีพ่ระองคท์รงเฉลยเถดิ” 

  เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เทวดานัน้ไดก้ลา่วกับขา้พระองคด์ังนีว้า่ 

“ภกิษุ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ พวกเทวดาผูม้ศีกัดิใ์หญทั่ง้หลายเหลา่อืน่ 

แวดลอ้มอยู ่พวกขา้พเจา้จะเขา้ไปเฝ้าไมไ่ดง้า่ยนัก หากทา่นเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ทลูถามขอ้ความนีแ้ทน แมพ้วกขา้พเจา้ก็จะมาฟังธรรมดว้ย ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ถา้ค าของเทวดานัน้เป็นจรงิ เทวดานัน้ก็พงึมาใกลต้โปทารามนี”้ 

  เมือ่ทา่นพระสมทิธกิราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ เทวดานัน้ไดก้ลา่วกับทา่นพระสมทิธ ิ

ดังนีว้า่ “ทลูถามเถดิ ทลูถามเถดิ ภกิษุ ขา้พเจา้ตามมาถงึทีน่ีแ้ลว้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสบอกเทวดานัน้ ดว้ยคาถาทัง้หลายวา่ 

    สตัวทั์ง้หลายมคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีเ่รยีกขาน๑ 

   ตดิอยูใ่นสิง่ทีเ่รยีกขาน๒ 

   ไมก่ าหนดรูส้ ิง่ทีเ่รยีกขาน 

   จงึตกอยูใ่ตอ้ านาจแหง่ความตาย 

    สว่นภกิษุก าหนดรูส้ ิง่ทีเ่รยีกขานแลว้๓ 

   ไมก่ าหนดหมายสิง่ทีเ่รยีกขาน 

   เพราะสิง่ทีเ่รยีกขานนัน้ไมม่แีกภ่กิษุนัน้ 

   ฉะนัน้ เหตทุีจ่ะเรยีกขานทา่นจงึไมม่ ี

  ยักษ์๔ ถา้ทา่นรูช้ดัก็จงบอกมาเถดิ 

  เทวดานัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มรู่ท่ั้วถงึเนือ้ความ 

แหง่พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่นีโ้ดยพสิดารได ้ขอประทานวโรกาส 

ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดตรัสใหข้า้พระองคร์ูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่พระด ารัสทีพ่ระองค ์

ตรัสไวอ้ยา่งยอ่นีโ้ดยพสิดารเถดิ” 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส ิง่ทีเ่รยีกขาน หมายถงึชือ่ทีใ่ชเ้รยีกขันธ ์๕ ในลักษณะตา่ง ๆ มเีทวดา มนุษย ์สัตว ์บคุคล เป็นตน้ 

   (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๔) 

๒ ตดิอยูใ่นสิง่ทีเ่รยีกขาน หมายถงึตดิอยูใ่นขันธ ์๕ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) ดว้ย 

   อาการ ๘ คอื (๑) ราคะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ (๔) ทฏิฐ ิ(๕) อนุสยั (๖) มานะ (๗) วจิกิจิฉา (๘) อทุธัจจะ 

   (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๔) 

๓ ก าหนดรู.้..แลว้ หมายถงึก าหนดรูด้ว้ยปรญิญา ๓ ประการ คอื (๑) ญาตปรญิญา (๒) ตรีณปรญิญา 

   (๓) ปหานปรญิญา (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๔) 

๔ ค าวา่ ยกัษ ์นีเ้ป็นค าทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกเทวดา (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค ๑๐. สมทิธสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสคาถานีว้า่ 

    บคุคลใดถอืตัววา่เราเสมอเขา 

   เราเลศิกวา่เขา หรอืเราดอ้ยกวา่เขา 

   บคุคลนัน้ก็พงึทะเลาะกับเขา เพราะความถอืตัวนัน้ 

    บคุคลผูไ้มห่วัน่ไหวในความถอืตัวทัง้ ๓ นัน้ 

   ยอ่มไมม่คีวามถอืตัววา่เราเสมอเขา 

   เราเลศิกวา่เขา หรอืเราดอ้ยกวา่เขา 

  ยักข ์ถา้ทา่นรูช้ดัก็จงบอกมาเถดิ 

  เทวดานัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มรู่ท่ั้วถงึเนือ้ความ 

แหง่พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่นีโ้ดยพสิดารได ้ขอประทานวโรกาส 

ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดตรัสใหข้า้พระองคร์ูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่พระด ารัสทีพ่ระองค ์

ตรัสไวอ้ยา่งยอ่นีโ้ดยพสิดารเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสคาถานีว้า่ 

    บคุคลละบัญญัตไิดแ้ลว้ ไมเ่ขา้ถงึวมิาน๑ 

   ตัดตัณหาในนามรปูนีไ้ดแ้ลว้ 

   เทวดาและมนุษยใ์นโลกนี ้หรอืในโลกอืน่ 

   ในสวรรค ์หรอืในสถานทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวท์กุจ าพวก๒ 

   ถงึจะเทีย่วคน้หาก็ไมพ่บบคุคลนัน้ 

   ผูต้ัดกเิลสเครือ่งผกูไดแ้ลว้ ไรท้กุขห์มดความกระหาย 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วมิานม ี๒ ความหมาย คอื (๑) มานะ (๒) ครรภม์ารดา (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๖) 

๒ สถานทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวท์กุจ าพวก หมายถงึภพ ๓ ก าเนดิ ๔ คต ิ๕ วญิญาณฐติ ิ๗ และสัตตาวาส ๙  

   (ส .ส.อ. ๑/๒๐/๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๒. นันทนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ยักข ์ถา้ทา่นรูช้ดัก็จงบอกมาเถดิ 

  เทวดานัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึเนือ้ความ 

แหง่พระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่นีโ้ดยพสิดารอยา่งนีว้า่ 

    บคุคลไมค่วรท าบาปทางกาย ทางวาจา 

   หรอืทางใจ ทางใดทางหนึง่ในโลกทัง้ปวง 

   ควรละกามทัง้หลาย มสีตสิมัปชญัญะ 

   ไมพ่งึเสวยทกุขอ์ันประกอบดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน”์ 

สมทิธสิตูรที ่๑๐ จบ 

นนัทนวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. นันทนสตูร    ๒. นันทตสิตูร 

     ๓. นัตถปิตุตสมสตูร   ๔. ขตัตยิสตูร 

     ๕. สณมานสตูร   ๖. นทิทาตันทสิตูร 

     ๗. ทกุกรสตูร    ๘. หริสิตูร 

     ๙. กฏุกิาสตูร    ๑๐. สมทิธสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๑. สตัตสิตูร 

 

๓. สตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยหอก 

 

๑. สตัตสิูตร 

วา่ดว้ยหอก 

  [๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    ภกิษุพงึอยูอ่ยา่งมสีต ิเพือ่ละกามราคะ 

   เหมอืนบคุคลถกูแทงดว้ยหอก มุง่ถอนหอกออก 

   เหมอืนบคุคลถกูไฟไหมอ้ยูบ่นศรีษะ มุง่ดับไฟ ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ภกิษุพงึอยูอ่ยา่งมสีต ิเพือ่ละสกักายทฏิฐ ิ

   เหมอืนบคุคลถกูแทงดว้ยหอก มุง่ถอนหอกออก 

   เหมอืนบคุคลถกูไฟไหมอ้ยูบ่นศรีษะ มุง่ดับไฟ ฉะนัน้๑ 

สตัตสิตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๙๗ หนา้ ๑๐๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๓. ชฏาสตูร 

 

๒. ผสุตสิูตร 

วา่ดว้ยการถกูตอ้ง 

  [๒๒] เทวดากลา่ววา่ 

    วบิากกรรมยอ่มไมถ่กูตอ้งบคุคลผูไ้มถ่กูตอ้ง๑ 

   แตถ่กูตอ้งบคุคลผูถ้กูตอ้งเทา่นัน้ 

   เพราะฉะนัน้ วบิากกรรมจงึถกูตอ้งบคุคลผูถ้กูตอ้ง 

   ผูป้ระทษุรา้ยบคุคลผูไ้มป่ระทษุรา้ย 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ผูใ้ดประทษุรา้ยบคุคลผูไ้มป่ระทษุรา้ย 

   ซึง่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๒ 

   บาปยอ่มกลับมาถงึผูนั้น้ ซึง่เป็นคนพาลอยา่งแน่แท ้

   ดจุผงธลุอีันละเอยีดทีบ่คุคลซดัไปทวนลมแลว้ ฉะนัน้๓ 

ผสุตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ชฏาสตูร 

วา่ดว้ยความยุง่ 

  [๒๓] เทวดาทลูถามวา่ 

    หมูส่ตัวย์ุง่ทัง้ภายใน ยุง่ทัง้ภายนอก 

   ถกูความยุง่พาใหนุ้งนังแลว้ ขา้แตพ่ระโคดม 

   เพราะฉะนัน้ ขา้พระองคข์อทลูถามพระองคว์า่ 

   ใครพงึแกค้วามยุง่นีไ้ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูไ้มถ่กูตอ้ง หมายถงึผูไ้มถ่กูตอ้งกรรม, ผูไ้มท่ ากรรม (ส .ส.อ. ๑/๒๒/๔๘) 

๒ กเิลสเพยีงดงัเนนิ หมายถงึกเิลสคอืราคะ โทสะ โมหะ ทีช่ ือ่วา่ เป็นเนนิ เพราะท าจติใหล้าดต ่า โนม้ไปสูท่ีต่ ่า 

   เชน่ตอ้งยอ้นไปสูจ่ตตุถฌานอกี ในทีบ่างแหง่ ค าวา่ องฺคณ หมายถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นเนนิตามทีพ่ดูกันวา่ เนนิโพธิ ์

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

๓ ด ูข.ุธ. ๒๕/๑๒๕/๓๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๔. มโนนวิารณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    นรชนผูม้ปัีญญา เห็นภัยในสงัสารวฏั 

   ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิจติและปัญญา๑ 

   มคีวามเพยีร มปัีญญาเครือ่งบรหิาร 

   นัน้พงึแกค้วามยุง่นีไ้ด ้

    บคุคลเหลา่ใดก าจัดราคะ โทสะ และอวชิชาไดแ้ลว้ 

   บคุคลเหลา่นัน้ส ิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหันต ์

   พวกเขาแกค้วามยุง่ไดแ้ลว้ 

    นาม๒ก็ด ีรปูก็ด ีปฏฆิสญัญาก็ด ี

   รปูสญัญาก็ดี๓ ดับไมเ่หลอืในทีใ่ด 

   ความยุง่นัน้ก็ยอ่มขาดหายไปในทีนั่น้๔ 

ชฏาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มโนนวิารณสูตร 

วา่ดว้ยการหา้มใจ 

  [๒๔] เทวดากราบทลูวา่ 

    บคุคลหา้มใจจากอารมณ์ใด ๆ ได ้

   ทกุขเ์พราะอารมณ์นัน้ ๆ ยอ่มไมม่าถงึเขา 

   เขาหา้มใจจากอารมณ์ทัง้ปวงได ้

   ยอ่มพน้จากทกุข ์เพราะอารมณ์ทัง้ปวง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจรญิจติและปญัญา หมายถงึเจรญิสมาธแิละวปัิสสนา (ส .ส.อ. ๑/๒๓/๔๙) 

๒ นาม หมายถงึอรปูขันธ ์๔ (คอื เวทนา สัญญา สังขารและวญิญาณ) (ส .ส.อ. ๑/๒๓/๕๐) 

๓ ปฏฆิสญัญา หมายถงึกามภพ รปูสญัญา หมายถงึรปูภพ (ส .ส.อ. ๑/๒๓/๕๐ 

๔ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๙๒ หนา้ ๒๗๒-๒๗๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๕. อรหันตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลไมพ่งึหา้มใจจากอารมณ์ทัง้ปวง 

   ไมพ่งึหา้มใจทีถ่งึความส ารวม๑ 

   บาปเกดิขึน้จากอารมณ์ใด ๆ 

   พงึหา้มใจจากอารมณ์นัน้ๆ 

มโนนวิารณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อรหนัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๒๕] เทวดากลา่ววา่ 

    ภกิษุใดเป็นพระอรหันต ์ท ากจิเสร็จแลว้ 

   สิน้อาสวะแลว้ เหลอืแตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   ภกิษุนัน้กลา่ววา่ ‘เราพดู’ ดังนีบ้า้ง 

   กลา่ววา่ ‘คนทัง้หลายพดูกับเรา’ ดังนีบ้า้ง 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ภกิษุใดเป็นพระอรหันต ์ท ากจิเสร็จแลว้ 

   สิน้อาสวะแลว้ เหลอืแตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   ภกิษุนัน้กลา่ววา่ ‘เราพดู’ ดังนีบ้า้ง 

   กลา่ววา่ ‘คนทัง้หลายพดูกับเรา’ ดังนีบ้า้ง 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมพ่งึหา้มใจทีถ่งึความส ารวม หมายถงึไมพ่งึหา้มใจจากธรรมทีเ่ป็นเหตใุหถ้งึส ารวม เชน่ ทาน ศลี (ส .ส.อ. 

   ๑/๒๔/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๕. อรหันตสตูร 

   ภกิษุนัน้เป็นผูฉ้ลาด ทราบค าพดูทีรู่ก้ันในโลก 

   เธอกลา่วตามสมมตทิีเ่ขาพดูกัน 

  เทวดานัน้ทลูถามวา่ 

    ภกิษุใดเป็นพระอรหันต ์ท ากจิเสร็จแลว้ 

   สิน้อาสวะแลว้ เหลอืแตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   ภกิษุนัน้ยังตดิมานะอยูห่รอืหนอ 

   จงึกลา่ววา่ ‘เราพดู’ ดังนีบ้า้ง 

   กลา่ววา่ ‘คนทัง้หลายพดูกับเรา’ ดังนีบ้า้ง 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    กเิลสเครือ่งผกูทัง้หลายไมม่แีกภ่กิษุผูล้ะมานะไดแ้ลว้ 

   มานะและกเิลสเครือ่งผกูทัง้ปวงอันภกิษุนัน้ก าจัดไดแ้ลว้ 

   ภกิษุผูม้ปัีญญาดลีว่งพน้ความถอืตัวไดแ้ลว้ 

   ภกิษุนัน้กลา่ววา่ ‘เราพดู’ ดังนีบ้า้ง 

   กลา่ววา่ ‘คนทัง้หลายพดูกับเรา’ ดังนีบ้า้ง 

   ภกิษุนัน้เป็นผูฉ้ลาด ทราบค าพดูทีรู่ก้ันในโลก 

   เธอกลา่วตามสมมตทิีเ่ขาพดูกัน 

อรหนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๖. ปัชโชตสตูร 

 

๖. ปชัโชตสตูร 

วา่ดว้ยแสงสวา่ง 

  [๒๖] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกรุง่เรอืงเพราะแสงสวา่งเหลา่ใด 

   แสงสวา่งเหลา่นัน้มอียูเ่ทา่ไรในโลก 

   พวกขา้พระองคม์าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

   จะรูแ้สงสวา่งนัน้ไดอ้ยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ในโลกมแีสงสวา่งอยู ่๔ อยา่ง 

   อยา่งที ่๕ ไมม่ใีนโลกนี ้คอื 

   (๑) ดวงอาทติยส์อ่งสวา่งในกลางวนั 

   (๒) ดวงจันทรส์อ่งสวา่งในกลางคนื 

   (๓) ไฟสอ่งสวา่งทัง้กลางวนัและกลางคนืทกุหนทกุแหง่ 

   (๔) พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิกวา่แสงสวา่งทัง้หลาย 

   แสงสวา่งนี้๑เป็นแสงสวา่งอยา่งยอดเยีย่ม 

ปชัโชตสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แสงสวา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึแสงสวา่งของพระพทุธเจา้ (ส .ส.อ. ๑/๒๖/๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๘. มหัทธนสตูร 

 

๗. สรสตูร 

วา่ดว้ยความแลน่ไป 

  [๒๗] เทวดาทลูถามวา่ 

    ความแลน่ไปจะหยดุทีไ่หน 

   วฏัฏะไมห่มนุวนทีไ่หน 

   นามและรปูดับไมเ่หลอืทีไ่หน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ดนิ น ้า ไฟ ลม ตัง้อยูไ่มไ่ดท้ีใ่ด 

   ความแลน่ไปยอ่มหยดุทีน่ี ้

   วฏัฏะไมห่มนุวนทีน่ี้ 

   นามและรปูดับไมเ่หลอืทีน่ี้ 

สรสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. มหทัธนสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ทีรพัยม์าก 

  [๒๘] เทวดาทลูถามวา่ 

    กษัตรยิทั์ง้หลายมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

   ทัง้มแีวน่แควน้ ไมรู่จั้กพอในกามทัง้หลาย 

   ตา่งแขง่ขนักันและกัน 

   เมือ่กษัตรยิเ์หลา่นัน้พากันขวนขวาย 

   วิง่ไปตามกระแสแหง่ภพ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๙. จตจัุกกสตูร 

   บคุคลเหลา่ไหนเลา่ไมม่คีวามขวนขวาย 

   ละความโกรธและตัณหาในโลกได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลทัง้หลายสละเรอืน สละลกู 

   และสละสตัวเ์ลีย้งอันเป็นทีรั่ก บวช 

   ก าจัดราคะ โทสะ และอวชิชาได ้

   สิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหันต ์

   บคุคลเหลา่นีเ้ป็นผูไ้มม่คีวามขวนขวายในโลก 

มหทัธนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. จตจุกักสตูร 

วา่ดว้ยสรรียนต ์๔ ลอ้ 

  [๒๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    ขา้แตพ่ระมหาวรีเจา้ สรรียนต ์๔ ลอ้๑ 

   มปีระต ู๙ ประตู๒ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาด 

   ถกูโลภะประกอบไว ้เป็นเหมอืนเปือกตม 

   สรรียนตนั์น้จักแลน่ไปไดอ้ยา่งไร๓ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๔ ลอ้ หมายถงึอริยิาบถ ๔ (คอื เดนิ ยนื น่ัง นอน) (ส .ส.อ. ๑/๒๙/๕๒) 

๒ ๙ ประต ูหมายถงึชอ่งทัง้ ๙ คอื ตา ๒, หู ๒, จมกู ๒, ปาก ๑, ทวารหนัก ๑, ทวารเบา ๑ (ส .ส.อ. 

   ๑/๒๙/๕๒) 

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๙ หนา้ ๑๒๐-๑๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค ๑๐. เอณชิงัฆสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    เพราะตัดชะเนาะ๑ เชอืกหนัง๒ 

   ตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทราม 

   และเพราะถอนตัณหาพรอ้มทัง้รากได ้

   สรรียนตนั์น้จักแลน่ไปไดอ้ยา่งนี้๓ 

จตจุกักสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เอณิชงัฆสตูร 

วา่ดว้ยพระผูม้พีระชงฆเ์หมอืนเนือ้ทราย 

  [๓๐] เทวดากลา่ววา่ 

    พวกขา้พระองคพ์ากันมาเฝ้า ขอทลูถามพระองค ์

   ผูม้พีระชงฆเ์หมอืนเนือ้ทราย มพีระวรกายสมสว่น 

   มคีวามเพยีร ฉันพระกระยาหารนอ้ย ไมม่คีวามโลเล 

   เป็นเหมอืนราชสหีแ์ละชา้งเทีย่วไปตามล าพัง 

   ไมม่คีวามหว่งในกามทัง้หลาย 

   วา่ บคุคลหลดุพน้จากทกุขไ์ดอ้ยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชะเนาะ หมายถงึความผกูโกรธ (ส .ส.อ. ๑/๒๙/๕๓) 

๒ เชอืกหนงั หมายถงึกเิลสมทีฏิฐแิละวจิกิจิฉาเป็นตน้ (ส .ส.อ. ๑/๒๙/๕๓) 

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๙ หนา้ ๑๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๓. สตัตวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามคณุ๑ ๕ มใีจเป็นที ่๖ 

   บัณฑติประกาศไวช้ดัแลว้ในโลก 

   บคุคลละความพอใจในนามรปู๒นี ้

   ยอ่มหลดุพน้จากทกุขไ์ดอ้ยา่งนี้ 

เอณิชงัฆสตูรที ่๑๐ จบ 

สตัตวิรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สตัตสิตูร    ๒. ผสุตสิตูร 

     ๓. ชฏาสตูร    ๔. มโนนวิารณสตูร 

     ๕. อรหันตสตูร   ๖. ปัชโชตสตูร 

     ๗. สรสตูร    ๘. มหัทธนสตูร 

     ๙. จตจัุกกสตูร   ๑๐. เอณชิงัฆสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามคณุ หมายถงึกาม (สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความใคร)่ (ท.ีส.ีอ. ๑/๕๔๖/๓๓๕) ฉะนัน้ กามคณุจงึหมายถงึสิง่ที ่

   ผกูพันสัตวไ์วค้อืกาม ไดแ้ก ่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

๒ นามรปู ในทีน่ีห้มายถงึนาม คอืใจ และรปู คอืกามคณุ ๕ (ส .ส.อ. ๑/๓๐/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๑. สพัภสิตูร 

 

๔. สตลุลปกายกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพวกเทวดาสตลุลปกายกิา 

 

๑. สพัภสิตูร 

วา่ดว้ยสตับรุษุ 

  [๓๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุลปกายกิา๑ 

จ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรม๒ของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มเป็นผูป้ระเสรฐิ ไมเ่ป็นผูต้กต า่ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ยอ่มไดปั้ญญา 

   หาไดปั้ญญาจากคนอันธพาลอืน่ไม ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตลุลปกายกิา หมายถงึผูเ้ทดิทนูธรรมของสัตบรุษุ (ส .ส.อ. ๑/๓๑/๕๔) 

๒ สทัธรรม หมายถงึธรรมของสัตบรุษุ ไดแ้ก ่ศลี ๕, ศลี ๑๐, สตปัิฏฐาน ๔ เป็นตน้ ในทีน่ีห้มายถงึ 

   ศลี ๕ (ส .ส.อ. ๑/๓๑/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๑. สพัภสิตูร 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มไมเ่ศรา้โศกในทา่มกลางคนผูเ้ศรา้โศก 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มรุง่เรอืงในทา่มกลางแหง่ญาต ิ

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   สตัวทั์ง้หลายรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ ยอ่มไปสูส่คุต ิ

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   สตัวทั์ง้หลายรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มด ารงอยูไ่ดต้ลอดไป 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ- 

ผูม้พีระภาค ค าของใครหนอเป็นสภุาษิต” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ค าของพวกทา่นทัง้หมดเป็นสภุาษิตโดยออ้ม แตข่อ 

พวกทา่นจงฟังค าของเราบา้ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๒. มัจฉรสิตูร 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มหลดุพน้จากทกุขทั์ง้ปวง” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสคาถานีแ้ลว้ เทวดาเหลา่นัน้มใีจยนิดถีวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้น่ันเอง 

สพัภสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มจัฉรสิตูร 

วา่ดว้ยคนตระหนี ่

  [๓๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุล- 

ปกายกิาจ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้-ี 

พระภาควา่ 

    เพราะความตระหนีแ่ละความประมาท 

   บคุคลจงึใหท้านอยา่งนีไ้มไ่ด ้

   บคุคลผูห้วงับญุรูแ้จง้อยูจ่งึใหท้านได ้

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนตระหนีก่ลัวสิง่ใดแลว้ไมใ่หท้าน 

   สิง่นัน้น่ันเองเป็นภัยแกเ่ขาผูไ้มใ่ห ้

   ความหวิและความกระหายทีค่นตระหนีก่ลัว 

   ยอ่มถกูตอ้งเขาน่ันเองซึง่เป็นคนเขลา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๒. มัจฉรสิตูร 

   ทัง้ในโลกนีแ้ละในโลกหนา้ 

   ฉะนัน้ บคุคลควรก าจัดความตระหนี่ 

   ครอบง ามลทนิแลว้ใหท้านเถดิ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนเหลา่ใดเมือ่ของมนีอ้ยก็แบง่ให ้

   เหมอืนคนเดนิทางไกลแบง่ของใหเ้พือ่นรว่มทาง 

   เมือ่คนเหลา่อืน่ตาย คนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมต่าย 

   ธรรมนีเ้ป็นธรรมเกา่แก ่

    คนพวกหนึง่เมือ่มขีองนอ้ยก็แบง่ใหไ้ด ้

   พวกหนึง่มขีองมากกลับแบง่ใหไ้มไ่ด ้

   ทักษิณาทีใ่หจ้ากของนอ้ย นับวา่เทา่กับของเป็นพัน 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    พวกคนพาลเมือ่จะใหท้านก็ใหย้าก 

   เมือ่จะท างานก็ท ายาก 

   พวกอสตับรุษุยอ่มไมท่ าตามธรรมของสตับรุษุ 

   เพราะธรรมของสตับรุษุด าเนนิตามไดแ้สนยาก 

   ฉะนัน้ การไปจากโลกนีข้องพวกสตับรุษุ 

   และอสตับรุษุจงึแตกตา่งกัน 

   พวกอสตับรุษุพากันลงนรก 

   สว่นพวกสตับรุษุพากันขึน้สวรรค ์

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ- 

ผูม้พีระภาค ค าของใครหนอเป็นสภุาษิต” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๒. มัจฉรสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ค าของพวกทา่นทัง้หมดเป็นสภุาษิตโดยออ้ม แตข่อ 

พวกทา่นจงฟังค าของเราบา้ง 

    แมบ้คุคลใดประพฤตตินใหยุ้ง่ยากเลีย้งดภูรรยา 

   และเมือ่ของมนีอ้ยก็ใหไ้ด ้

   บคุคลนัน้ชือ่วา่ประพฤตธิรรม 

    เมือ่บรุษุ ๑๐๐,๐๐๐ คน บชูาภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู 

   การบชูาของบรุษุเหลา่นัน้ 

   จงึมคีา่ไมเ่ทา่เสีย้วหนึง่ของบคุคลเชน่นัน้ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    เพราะเหตไุร การบชูาอันใหญห่ลวงนี้ 

   จงึมคีา่ไมเ่ทา่สว่นแหง่ทานทีบ่คุคลใหด้ว้ยความเหมาะสม 

    เมือ่บรุษุ ๑๐๐,๐๐๐ คน บชูาภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู 

   การบชูาของบรุษุเหลา่นัน้ 

   จงึมคีา่ไมเ่ทา่เสีย้วหนึง่ของบคุคลเชน่นัน้ ไดอ้ยา่งไร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสตอบเทวดานัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลพวกหนึง่ด ารงอยูใ่นความไมเ่หมาะสม 

   ท ารา้ยเขา ฆา่เขา หรอืท าใหเ้ขาเศรา้โศกแลว้จงึใหท้าน 

   ทักษิณานัน้จัดเป็นทักษิณาอันมหีนา้นองดว้ยน ้าตา 

   เป็นไปกับดว้ยอาชญา จงึมคีา่ไมเ่ทา่สว่นแหง่ทาน 

   ทีใ่หด้ว้ยความเหมาะสม 

    เมือ่บรุษุ ๑๐๐,๐๐๐ คน บชูาภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู 

   การบชูาของบรุษุเหลา่นัน้ 

   จงึมคีา่ไมเ่ทา่เสีย้วหนึง่ของบคุคลเชน่นัน้ ไดอ้ยา่งนี ้

มจัฉรสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๓. สาธสุตูร 

 

๓. สาธสุตูร 

วา่ดว้ยผลส าเร็จแหง่ทาน 

  [๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุลปกายกิาจ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   เพราะความตระหนีแ่ละความประมาท 

   บคุคลจงึใหท้านอยา่งนีไ้มไ่ด ้

   บคุคลผูห้วงับญุรูแ้จง้อยูจ่งึใหท้านได ้

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   อนึง่ แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   คนพวกหนึง่เมือ่ของมนีอ้ยก็แบง่ใหไ้ด ้

   พวกหนึง่มขีองมากกลับแบง่ใหไ้มไ่ด ้

   ทักษิณาทีใ่หจ้ากของนอ้ย นับวา่เทา่กับของเป็นพัน 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   อนึง่ ทานทีใ่หแ้มด้ว้ยศรัทธาก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   นักปราชญทั์ง้หลายกลา่ววา่ ทานกับการรบเสมอกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๓. สาธสุตูร 

   พวกวรีบรุษุแมม้นีอ้ยก็เอาชนะคนขีข้ลาดทีม่ากกวา่ได ้

   ถา้บคุคลมศีรัทธา ยอ่มใหส้ ิง่ของแมม้นีอ้ยได ้

   เพราะเหตนัุน้ ทายกนีจ้งึเป็นผูม้คีวามสขุในโลกหนา้ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   ทานทีใ่หแ้มด้ว้ยศรัทธาก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   อนึง่ ทานทีใ่หแ้มแ้กบ่คุคลผูไ้ดธ้รรม๑แลว้ก็ยิง่เป็นการด ี

    บคุคลใดใหท้านแกบ่คุคลผูไ้ดธ้รรมแลว้ 

   ผูม้คีวามขยันหมั่นเพยีรอันตนบรรลแุลว้ 

   บคุคลนัน้ขา้มพน้นรกแหง่ยมราชไดแ้ลว้เขา้ถงึฐานะอันเป็นทพิย ์

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   ทานทีใ่หแ้มด้ว้ยศรัทธาก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   ทานทีใ่หแ้กบ่คุคลผูไ้ดธ้รรมแลว้ก็ยิง่เป็นการด ี

   อนึง่ แมท้านทีบ่คุคลเลอืกใหก็้เป็นทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

    ทานทีบ่คุคลเลอืกให ้พระสคุตทรงสรรเสรญิแลว้ 

   บคุคลเหลา่ใด ควรแกทั่กษิณามอียูใ่นโลกคอืหมูส่ตัวน์ี ้

   ทานทัง้หลายทีบ่คุคลเลอืกใหแ้ลว้ในบคุคลเหลา่นัน้ยอ่มมผีลมาก 

   เหมอืนพชืทัง้หลายทีบ่คุคลหวา่นลงในนาชัน้ด ีฉะนัน้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บคุคลผูไ้ดธ้รรม หมายถงึอรยิบคุคลผูบ้รรลธุรรม (ส .ส.อ. ๑/๓๓/๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๓. สาธสุตูร 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ทานใหป้ระโยชนส์ าเร็จไดจ้รงิ 

   แมเ้มือ่ของมนีอ้ย ทานก็ใหป้ระโยชนส์ าเร็จได ้

   ทานทีใ่หแ้มด้ว้ยศรัทธาก็ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จได ้

   ทานทีใ่หแ้กบ่คุคลผูไ้ดธ้รรมแลว้ก็ยิง่เป็นการด ี

   ทานทีบ่คุคลเลอืกใหก็้ยิง่เป็นการด ี

   อนึง่ ความส ารวมแมใ้นสัตวทั์ง้หลายก็ยิง่เป็นการด ี

    บคุคลใดไมเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลาย 

   ไมท่ าบาปเพราะค าตเิตยีนจากผูอ้ืน่ 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิบคุคลนัน้ ซึง่เป็นคนกลัวบาป 

   แตไ่มส่รรเสรญิบคุคลผูก้ลา้ในการท าบาปนัน้ 

   สตับรุษุทัง้หลายยอ่มไมท่ าบาป เพราะกลัวบาปอยา่งแทจ้รงิ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ- 

ผูม้พีระภาค ค าของใครหนอเป็นสภุาษิต” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ค าพดูของพวกทา่นทัง้หมดเป็นสภุาษิตโดยออ้ม แตข่อ 

พวกทา่นจงฟังค าของเราบา้ง 

    ความจรงิ ทานทีใ่หด้ว้ยศรัทธาบัณฑติสรรเสรญิมาก 

   แตบ่ทแหง่ธรรม๑ประเสรฐิกวา่ทาน 

   เพราะวา่สตับรุษุทัง้หลายผูม้ปัีญญา 

   ในกาลกอ่นก็ด ีในกาลกอ่นโนน้ก็ด ีไดบ้รรลนุพิพานน่ันเอง 

สาธุสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บทแหง่ธรรม หมายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๓๓/๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๔. นสนัตสิตูร 

 

๔. นสนัตสิูตร 

วา่ดว้ยความไมม่ ี

  [๓๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุลปกายกิา 

จ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ในหมูม่นุษย ์กามทีน่่าใคร่ซ ึง่คนเกาะเกีย่วมัวเมาอยู ่

   จนไมบ่รรลนุพิพานอันเป็นเหตไุมห่วนกลับมาสูแ่ดนมัจจอุกี 

   กามนัน้จะชือ่วา่เทีย่งแทห้ามไีม ่

    ความล าบากเกดิจากฉันทะ ทกุขเ์กดิจากฉันทะ 

   เพราะก าจัดฉันทะได ้จงึก าจัดความล าบากได ้

   เพราะก าจัดความล าบากได ้จงึก าจัดทกุขไ์ด ้

    อารมณ์อันงามทัง้หลายในโลก ยังไมจั่ดเป็นกาม 

   ความก าหนัดทีเ่กดิจากความด ารเิป็นกามของบรุษุ 

   อารมณ์อันงามทัง้หลายมอียูใ่นโลกอยา่งนัน้เอง 

   ฉะนัน้ บคุคลผูม้ปัีญญาทัง้หลายจงึก าจัดฉันทะในอารมณ์เหลา่นัน้ 

    บคุคลควรละความโกรธ สละมานะ 

   กา้วลว่งสงัโยชน์๑ไดห้มดทกุอยา่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตวไ์วก้ับทกุขม์ ี๑๐ อย่าง คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิความเห็นวา่เป็น 

   ตัวของตน (๒) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลัีพพตปรามาส ความถอืมั่นศลีพรต (๔) กามราคะ 

   ความตดิใจในกาม (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ หรอื พยาบาท ความคดิปองรา้ย (๖) รปูราคะ 

   ความตดิใจในรปูธรรม (๗) อรปูราคะ ความตดิใจในอรปูธรรม (๘) มานะ ความถอืตัว (๙) อทุธัจจะ 

   ความฟุ้งซา่น (๑๐) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ (ส .ส.อ. ๑/๓๔/๖๒, ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๘๐/๕๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๔. นสนัตสิตูร 

  ความทกุขย์อ่มไมร่มุเรา้คนนัน้ ผูไ้มต่ดิอยูใ่นนามรปู 

   ผูไ้มม่กีเิลสเครือ่งกังวล๑ 

    ภกิษุละบัญญัตแิลว้ ไมเ่ขา้ถงึวมิาน 

   ตัดตัณหาในนามรปูนีไ้ดแ้ลว้ 

    เทวดาและมนุษยใ์นโลกนีก็้ด ีในโลกอืน่ก็ด ี

   ในสวรรคก็์ด ีในสถานทีอ่นัเป็นทีอ่าศัยแหง่สตัวทั์ง้ปวงก็ด ี

   พากันเทีย่วคน้หาก็ไมพ่บภกิษุนัน้ 

   ผูต้ัดเครือ่งผกูขาดแลว้ ไมม่คีวามทกุข ์ไมม่ตีัณหา 

  (ทา่นพระโมฆราชทลูถามวา่) 

    หากเทวดาและมนุษยเ์หลา่ใดในโลกนีห้รอืในโลกอืน่ 

   ไมไ่ดเ้ห็นภกิษุนัน้ผูอ้ดุมกวา่นรชน 

   ผูบ้ าเพ็ญประโยชนเ์พือ่นรชน ผูห้ลดุพน้อยา่งนัน้ 

   นอบนอ้มภกิษุนัน้อยู ่

   เทวดาและมนุษยเ์หลา่นัน้บัณฑติควรสรรเสรญิหรอื 

  (พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ ภกิษุโมฆราช) 

    เทวดาและมนุษยแ์มเ้หลา่นัน้บัณฑติควรสรรเสรญิ 

   เทวดาและมนุษยเ์หลา่ใดนอบนอ้มภกิษุผูห้ลดุพน้อยา่งนัน้ 

   เทวดาและมนุษยแ์มเ้หลา่นัน้รูธ้รรมแลว้ ละวจิกิจิฉาได ้

   เป็นผูข้า้มพน้ธรรมเป็นเครือ่งขอ้งได ้

นสนัตสิตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุธ. ๒๕/๒๒๑/๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๕. อชุฌานสญัญสิตูร 

 

๕. อชุฌานสญัญสิตูร 

วา่ดว้ยพวกเทวดาผูมุ้ง่หมายจะเพง่โทษ 

  [๓๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาผูมุ้ง่หมาย 

จะเพง่โทษจ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดย้นือยูใ่นอากาศ 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยูใ่นอากาศไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลใด ตนเป็นอยา่งหนึง่ 

   กลับประกาศใหเ้ขารูอ้กีอยา่งหนึง่ 

   บคุคลนัน้ชือ่วา่ลวงเขาบรโิภคโดยความเป็นขโมย 

   เหมอืนพรานนกลวงจับนก ฉะนัน้ 

    ความจรงิ บคุคลท ากรรมใด ควรพดูถงึกรรมนัน้ 

   ไมท่ ากรรมใด ก็ไมค่วรพดูถงึกรรมนัน้ 

   บัณฑติทัง้หลายรูจั้กบคุคลผูไ้มท่ า ดแีตพ่ดู 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ใคร ๆ ไมอ่าจด าเนนิปฏปิทานี้ 

   ดว้ยเหตสุกัวา่พดู หรอืฟังอยา่งเดยีว 

   ผูม้ปัีญญาทัง้หลายมคีวามเพยีรเพง่พนิจิ 

   ยอ่มพน้จากเครือ่งผกูของมารดว้ยปฏปิทาอันมั่นคงนี้ 

    ผูม้ปัีญญาทัง้หลายทราบความเป็นไปของโลก 

   รูช้ดั ดับกเิลสไดแ้ลว้ ขา้มพน้ตัณหาเป็นเครือ่งขอ้งในโลกแลว้ 

   ยอ่มไมพ่ดูโดยแท ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๕. อชุฌานสญัญสิตูร 

  ครัง้นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ลงมายนือยูบ่นพืน้ดนิ หมอบลงแทบพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองคไ์ดก้ระท าความผดิเพราะความโงเ่ขลาเบาปัญญา 

พวกขา้พระองคไ์ดส้ าคัญผดิวา่พระผูม้พีระภาคอันพวกเราพงึรกุราน ขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดอภัยโทษแกพ่วกขา้พระองค ์เพือ่ส ารวมตอ่ไปเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐแ์ลว้ 

  ครัง้นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ผูเ้พง่โทษโดยประมาณยิง่ กลับขึน้ไปบนอากาศ เทวดา 

องคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    เมือ่เราขอโทษอยู ่หากบคุคลใดไมย่อมยกโทษให ้

   ยังมคีวามโกรธอยูภ่ายใน มคีวามแคน้เคอืงหนัก 

   บคุคลนัน้ ชือ่วา่ยอ่มผกูเวร 

    หากวา่ในโลกนี ้โทษไมม่ ีความผดิไมม่ ี

   และเวรทัง้หลายไมส่งบ 

   บคุคลในโลกนีพ้งึเป็นผูฉ้ลาดไดอ้ยา่งไร 

    ใครบา้งไมม่โีทษ ใครบา้งไมม่คีวามผดิ 

   ใครบา้งไมถ่งึความหลงใหล 

   ในโลกนี ้ใครเป็นผูม้ปัีญญา เป็นผูม้สีตใินกาลทกุเมือ่เลา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พระตถาคตพระองคนั์น้ผูต้รัสรูแ้ลว้ 

   ผูอ้นุเคราะหแ์กส่ตัวทั์ง้ปวง ไมม่โีทษ ไมม่คีวามผดิ 

   พระตถาคตพระองคนั์น้ ไมถ่งึความหลงใหล 

   พระตถาคตพระองคนั์น้เป็นผูม้ปัีญญา เป็นผูม้สีตใินกาลทกุเมือ่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๖. สทัธาสตูร 

    เมือ่พวกทา่นขอโทษอยู ่หากบคุคลใดไมย่อมยกโทษให ้

   ยังมคีวามโกรธอยูภ่ายใน มคีวามแคน้เคอืงหนัก 

   บคุคลนัน้ ชือ่วา่ยอ่มผกูเวร 

   เราไมช่อบใจเวรนัน้ จงึยกโทษใหแ้กท่า่นทัง้หลาย 

อชุฌานสญัญสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สทัธาสตูร 

วา่ดว้ยศรทัธา 

  [๓๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุล- 

ปกายกิาจ านวนมากมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    ศรัทธาเป็นเพือ่นของบรุษุ 

   หากวา่ความไมม่ศีรัทธาไมต่ัง้อยู ่

   เพราะเหตนัุน้ ยศและเกยีรตยิอ่มมแีกเ่ขา 

   อนึง่ ผูนั้น้ละทิง้รา่งกายแลว้ยอ่มไปสูส่วรรค ์

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลควรละความโกรธ สละมานะ 

   กา้วลว่งสงัโยชนไ์ดห้มดทกุอยา่ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๗. สมยสตูร 

   เพราะวา่กเิลสเป็นเครือ่งขอ้งยอ่มไมร่มุเรา้บคุคลนัน้ 

   ผูไ้มต่ดิอยูใ่นนามรปู ผูไ้มม่กีเิลสเครือ่งกังวล 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    คนพาลมปัีญญาทราม 

   ประกอบความประมาทอยูเ่สมอ 

   สว่นคนฉลาดรักษาความไมป่ระมาทไว ้

   เหมอืนคนรักษาทรัพยอ์ันประเสรฐิ ฉะนัน้ 

    ทา่นทัง้หลายอยา่ประกอบความประมาท 

   และอยา่ประกอบความเชยชมยนิดใีนกามเลย 

   เพราะวา่ผูไ้มป่ระมาทแลว้ เพง่พนิจิอยู ่

   ยอ่มไดรั้บความสขุอยา่งยิง่๑ 

สทัธาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมยสูตร 

วา่ดว้ยพวกเทวดาประชุมกนั 

  [๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่ามหาวนั เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ลว้นเป็นพระอรหันต ์

อนึง่ พวกเทวดาจากโลกธาตทัุง้สบิประชมุกันเป็นอนัมากเพือ่จะเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

และภกิษุสงฆ ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความสขุอยา่งยิง่ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ข.ุธ.อ. ๒/๔/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๗. สมยสตูร 

  ครัง้นัน้ เทวดา ๔ องคท์ีเ่กดิในหมูพ่รหมชัน้สทุธาวาสไดม้คีวามด ารอิยา่งนีว้า่ 

“พระผูม้พีระภาคพระองคน์ี ้ประทับอยู ่ณ ป่ามหาวัน เขตกรงุกบลิพัสดุ ์แควน้ 

สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ลว้นเป็นพระอรหันต ์อนึง่ 

พวกเทวดาจากโลกธาตทัุง้สบิประชมุกันเป็นอันมากเพือ่จะเฝ้าพระผูม้พีระภาคและ 

ภกิษุสงฆ ์ทางทีด่แีมเ้ราทัง้หลายควรเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ” แลว้กลา่ว 

คาถาเฉพาะตนในส านักของพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ เทวดาเหลา่นัน้หายตัวไปจากหมูพ่รหมชัน้สทุธาวาสมาปรากฏอยู ่

เฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 

ฉะนัน้ ครัง้นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    การประชมุใหญไ่ดม้แีลว้ในป่าใหญ ่

   พวกเทวดามาประชมุพรอ้มกันแลว้ 

   พวกขา้พระองคพ์ากันมาสูท่ีป่ระชมุอันเป็นธรรมนี ้

   เพือ่จะเยีย่มเยยีนหมูภ่กิษุผูท้ีใ่คร ๆ ใหพ้า่ยแพไ้มไ่ด ้

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ในทีป่ระชมุนัน้ ภกิษุทัง้หลายตัง้จติไวม้ั่น 

   ท าจติตนเองใหต้รง ภกิษุเหลา่นัน้เป็นบัณฑติ 

   ยอ่มรักษาอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   เหมอืนนายสารถถีอืบังเหยีนมา้ บังคับใหว้ ิง่ไปตามทาง ฉะนัน้ 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ภกิษุเหลา่นัน้ตัดกเิลสดจุตะปตูรงึจติ๑ไดแ้ลว้ 

   ตัดกเิลสดจุลิม่สลัก๒ไดแ้ลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสดจุตะปตูรงึจติ หมายถงึกเิลสคอืราคะ โทสะ โมหะ (ส .ส.อ. ๑/๓๗/๗๔) 

๒ กเิลสดจุลิม่สลกั หมายถงึกเิลสคอืราคะ โทสะ โมหะ (ส .ส.อ. ๑/๓๗/๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๘. สกลกิสตูร 

   และถอนกเิลสดจุเสาเขือ่น๑ไดแ้ลว้ 

   จงึไมห่วัน่ไหว เป็นผูห้มดจด ปราศจากมลทนิ 

   มจัีกษุ๒ ฝึกตนดแีลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิ ประพฤตธิรรมอยู ่

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บคุคลทัง้หลายผูถ้งึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ 

   จักไมไ่ปสูอ่บายภมู ิละรา่งกายอันเป็นของมนุษยแ์ลว้ 

   จักบังเกดิเป็นเทวดาโดยสมบรูณ์ 

สมยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สกลกิสตูร 

วา่ดว้ยสะเก็ดหนิ 

  [๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ มัททกจุฉ ิสถานทีพ่ระราชทานอภัย 

แกห่มูเ่นือ้ เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ สะเก็ดหนิกระทบพระบาทของผูม้พีระภาค 

ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงมทีกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสดจุเสาเขือ่น หมายถงึกเิลสคอืราคะ โทสะ โมหะ (ส .ส.อ. ๑/๓๗/๗๔) 

๒ มจีกัษุ หมายถงึมจัีกษุ ๕ คอื (๑) มังสจักข ุตาเนือ้ คอืมพีระเนตรงาม มอี านาจ เห็นแจ่มใส 

   ไวและเห็นไกล (๒) ทพิพจักข ุตาทพิย ์คอืทรงมพีระญาณเห็นหมู่สัตวผ์ูเ้ป็นตา่ง ๆ กันดว้ยอ านาจกรรม 

   (๓) ปัญญาจักข ุตาปัญญา คอืทรงประกอบดว้ยพระปัญญาคณุอันยิง่ใหญ ่เป็นเหตใุหส้ามารถตรัสรู ้

   อรยิสัจธรรมเป็นตน้ (๔) พทุธจักข ุตาพระพทุธเจา้ คอืทรงประกอบดว้ยอนิทรยีปโรปรยัิตตญาณ และ 

   อาสยานุสยญาณ เป็นเหตใุหท้รงทราบอัธยาศัยและอปุนสิัยแหง่เวไนยสัตวแ์ลว้ทรงสั่งสอนแนะน า 

   ใหบ้รรลคุณุวเิศษตา่ง ๆ ยังพทุธกจิใหบ้รบิรูณ์ (๕) สมันตจักข ุตาเห็นรอบ คอืทรงประกอบดว้ย 

   พระสัพพัญญตุญาณ อันหย่ังรูธ้รรมทกุประการ (ส .ส.อ. ๑/๓๗/๗๔-๗๕, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๕๖/๔๒๔- 

   ๔๓๐, ๑๙๑/๕๔๑-๕๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๘. สกลกิสตูร 

เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคมพีระสตสิมัปชญัญะ 

ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนานัน้ไวไ้ด ้ไมท่รงเดอืดรอ้น 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ผูา้สงัฆาฏ ิ๔ ชัน้ ทรงส าเร็จสหีไสยา 

(การนอนดจุราชสหี)์ โดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท 

มพีระสตสิมัปชญัญะ 

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตลุลปกายกิาประมาณ ๗๐๐ องค ์มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวมัททกจุฉ ิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวดาองคห์นึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้-ี 

พระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุดจุนาค๑จรงิ ก็แลพระ- 

สมณโคดมมพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็ง 

อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองค ์

เป็นบรุษุดจุนาค ไมท่รงเดอืดรอ้น” 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุดจุราชสหีจ์รงิ ก็แลพระสมณโคดม 

มพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบรุษุ 

ดจุราชสหี ์ไมท่รงเดอืดรอ้น” 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุอาชาไนยจรงิ ก็แลพระสมณโคดม 

มพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้นอันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบรุษุ 

อาชาไนยไมท่รงเดอืดรอ้น” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นาค ในทีน่ีห้มายถงึชา้งมหานาค (ส .ฏกีา ๑/๓๘/๑๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๘. สกลกิสตูร 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุผูอ้งอาจจรงิ ก็แลพระสมณโคดมม ี

พระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก เผ็ดรอ้น 

อันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบรุษุผูอ้งอาจ ไมท่รง 

เดอืดรอ้น” 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุผูใ้ฝ่ธรุะจรงิ ก็แลพระสมณโคดม 

มพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบรุษุผู ้

ใฝ่ธรุะ ไมท่รงเดอืดรอ้น” 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระสมณโคดมเป็นบรุษุผูฝึ้กแลว้จรงิ ก็แลพระสมณโคดม 

มพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบรุษุ 

ผูฝึ้กแลว้ ไมท่รงเดอืดรอ้น” 

  ล าดับนัน้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดเ้ปลง่อทุานนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

“ทา่นจงดสูมาธิ๑ทีพ่ระสมณโคดมทรงเจรญิดแีลว้ จงดจูติทีพ่ระสมณโคดมทรงให ้

หลดุพน้ดแีลว้๒ จติทีเ่ป็นไปตามราคะพระสมณโคดมก็ไมใ่หน้อ้มไปถงึแลว้ จติที ่

เป็นไปตามโทสะพระสมณโคดมก็ไมใ่หห้วนกลับมาแลว้ และจติของพระสมณโคดม 

ไมต่อ้งตัง้ใจขม่และคอยหา้มปราม บคุคลใดพงึส าคัญพระสมณโคดมเป็นบรุษุดจุนาค 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลสมาธ ิ(ส .ส.อ. ๑/๓๘/๗๘) 

๒ ใหห้ลดุพน้ดแีลว้ หมายถงึใหห้ลดุพน้ดว้ยดดีว้ยผลวมิตุต ิ(ส .ส.อ. ๑/๓๘/๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๘. สกลกิสตูร 

เป็นบรุษุดจุราชสหี ์เป็นบรุษุอาชาไนย เป็นบรุุษผูอ้งอาจ เป็นบรุษุผูใ้ฝ่ธรุะ และ 

เป็นบรุษุผูฝึ้กแลว้เห็นปานนีว้า่ เป็นผูท้ีต่นจะลว่งเกนิได ้บคุคลนัน้จะเป็นอะไรเลา่ 

นอกเสยีจากผูไ้มม่ทัีสสนะ๑” 

  (เทวดานัน้ครัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ไดก้ลา่วคาถาทัง้หลายเหลา่นีว้า่) 

    พราหมณ์ทัง้หลาย ผูท้รงเวททัง้ ๕๒ มตีบะ 

   ประพฤตธิรรมอยูอ่ยา่งสม า่เสมอตัง้ ๑๐๐ ปี 

   แตจ่ติของพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ไมห่ลดุพน้โดยชอบ 

   เพราะพราหมณ์เหลา่นัน้มสีภาพจติต า่ 

   จงึไมถ่งึจดุจบ๓(แหง่ความตาย) 

    พราหมณ์เหลา่นัน้ถกูตัณหาครอบง าแลว้ 

   เกีย่วขอ้งดว้ยศลีพรต ประพฤตติบะอันเศรา้หมองอยูต่ัง้ ๑๐๐ ปี 

   แตจ่ติของพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ไมห่ลดุพน้แลว้โดยชอบ 

   เพราะพราหมณ์เหลา่นัน้มสีภาพจติต า่ จงึไมถ่งึจดุจบ 

    บคุคลผูม้มีานะ ยอ่มไมม่กีารฝึกตนเอง 

   บคุคลผูม้จีติไมม่ั่นคง ยอ่มไมม่คีวามรู ้

   บคุคลผูป้ระมาทอยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ก็ไมถ่งึจดุจบแหง่ความตาย 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูไ้มม่ทีสัสนะ หมายถงึผูไ้มม่คีวามรู ้(ส .ส.อ. ๑/๓๘/๗๘) 

๒ เวทท ัง้ ๕ ไดแ้ก ่พระเวท ๕ คอื (๑) อริเุวทหรอืฤคเวท (๒) ยชรุเวท (๓) สามเวท (๔) อาถรรพเวท 

   (๕) อติหิาสะ (ส .ส.อ. ๑/๓๘/๗๘, ส .ฏกีา ๑/๓๘/๑๒๓) 

๓ จดุจบ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๓๘/๗๘, ส .ฏกีา ๑/๓๘/๑๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๙. ปฐมปัชชนุนธตีสุตูร 

    บคุคลละมานะไดแ้ลว้ มใีจมั่นคงด ี

   มใีจด ีหลดุพน้ในธรรมทัง้ปวง 

   เขาไมป่ระมาทอยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ก็ถงึจดุจบแหง่ความตายได ้

สกลกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมปชัชุนนธตีสุตูร 

วา่ดว้ยธดิาของทา้วปชัชุนนะ สตูรที ่๑ 

  [๓๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุ 

เวสาล ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ธดิาของทา้วปัชชนุนะ ชือ่โกกนทา มวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวป่ามหาวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหล่านีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    หมอ่มฉัน ชือ่โกกนทา เป็นธดิาของทา้วปัชชนุนะ 

   ขอถวายอภวิาทพระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูเ้ลศิกวา่สตัว ์

   ผูเ้สด็จอยูใ่นป่า ใกลก้รงุเวสาล ี

    หมอ่มฉันไดฟั้งสนุทรพจนใ์นกาลกอ่นวา่ 

   ธรรม พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูม้พีระจักษุตรัสรูแ้ลว้โดยล าดับ 

   บัดนีเ้มือ่พระสคุตผูเ้ป็นมนุ ีทรงแสดง(ธรรม)อยู ่

   หมอ่มฉันจงึรูช้ดั 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค ๑๐. ทตุยิปัชชนุนธตีสุตูร 

    ชนเหลา่ใดมปัีญญาทราม 

   เทีย่วตเิตยีนธรรมอันประเสรฐิ 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มบังเกดิในนรกชือ่โรรวุะอันทารณุ 

   เสวยทกุขต์ลอดกาลนาน 

    ชนเหลา่ใดมคีวามอดทน 

   และมคีวามสงบ เขา้ถงึธรรมอันประเสรฐิ 

   ชนเหลา่นัน้ละรา่งกายอันเป็นของมนุษยแ์ลว้ 

   จักบังเกดิเป็นเทวดาโดยสมบรูณ์ 

ปฐมปชัชุนนธตีสุตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิปชัชุนนธตีสุูตร 

วา่ดว้ยธดิาของทา้วปชัชุนนะ สตูรที ่๒ 

  [๔๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุ 

เวสาล ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ธดิาของทา้วปัชชนุนะ ชือ่จฬูโกกนทา มวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวป่ามหาวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    ธดิาของทา้วปัชชนุนะ ชือ่โกกนทา 

   มวีรรณะสวา่งดจุสายฟ้า มาแลว้ในทีน่ี้ 

   นอบนอ้มพระพทุธเจา้ และพระธรรม 

   ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีซ้ ึง่มปีระโยชน ์

   หมอ่มฉันพงึจ าแนกธรรมนัน้โดยปรยิายแมม้าก 

   ธรรมเชน่นีม้อียูโ่ดยปรยิาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๔. สตลุลปกายกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ธรรมมปีระมาณเทา่ใดทีห่มอ่มฉันศกึษาแลว้ดว้ยใจ 

   หมอ่มฉันจักกลา่วอรรถแหง่ธรรมประมาณเทา่นัน้โดยยอ่ 

   บคุคลไมค่วรท ากรรมชัว่อะไร ๆ 

   ทางกาย ทางวาจา หรอืทางใจในโลกทัง้ปวง 

    บคุคลมสีตสิมัปชญัญะ ละกามทัง้หลายไดแ้ลว้ 

   ไมพ่งึประสบทกุข ์ซึง่ประกอบดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

ทตุยิปชัชุนนธตีสุตูรที ่๑๐ จบ 

สตลุลปกายกิวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สพัภสิตูร    ๒. มัจฉรสิตูร 

     ๓. สาธสุตูร    ๔. นสนัตสิตูร 

     ๕. อชุฌานสญัญสิตูร   ๖. สทัธาสตูร 

     ๗. สมยสตูร    ๘. สกลกิสตูร 

     ๙. ปฐมปัชชนุนธตีสุตูร  ๑๐. ทตุยิปัชชนุนธตีสุตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๑. อาทติตสตูร 

 

๕. อาทติตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น 

 

๑. อาทติตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น 

  [๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์นึง่มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    เมือ่เรอืนถกูไฟไหมแ้ลว้ 

   เจา้ของเรอืนขนเอาภาชนะใดออกไปได ้

   ภาชนะนัน้ยอ่มเป็นประโยชนแ์กเ่ขา 

   สว่นสิง่ของทีม่ไิดข้นออกไปยอ่มถกูไฟไหม ้ฉันใด 

    โลกถกูชราและมรณะเผาแลว้ ก็ฉันนัน้ 

   ควรน าออกดว้ยการใหท้าน 

   เพราะทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ ชือ่วา่น าออกดแีลว้ 

    ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้นัน้ยอ่มมผีลคอืความสขุ 

   ทีย่ังมไิดใ้ห ้ยอ่มไมม่ผีลอยา่งนัน้ 

   โจรยังปลน้เอาไปได ้พระราชายังรบิเอาไปได ้

   ไฟยังไหมไ้ดห้รอืสญูหายไปได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๒. กนิททสตูร 

    อนึง่ บคุคลจ าตอ้งละรา่งกาย 

   พรอ้มดว้ยสิง่ของเครือ่งอาศัยเพราะการตายจากไป 

   ผูม้ปัีญญารูช้ดัดังนีแ้ลว้ ควรใชส้อยและใหท้าน 

   ครัน้ใหท้านและใชส้อยตามควรแลว้จะไมถ่กูตเิตยีน 

   ยอ่มเขา้ถงึสถานทีอ่ันเป็นแดนสวรรค ์

อาทติตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กนิททสตูร 

วา่ดว้ยใหอ้ะไร ชือ่วา่ใหอ้ะไร 

  [๔๒] เทวดาทลูถามวา่ 

    บคุคลใหอ้ะไร ชือ่วา่ใหก้ าลัง 

   ใหอ้ะไร ชือ่วา่ใหว้รรณะ 

   ใหอ้ะไร ชือ่วา่ใหค้วามสขุ 

   ใหอ้ะไร ชือ่วา่ใหจั้กษุ 

   และใคร ชือ่วา่ใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง 

    ขา้พระองคข์อทลูถามพระองค ์

   ขอพระองคไ์ดโ้ปรดตรัสบอกแกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลใหข้า้ว ชือ่วา่ใหก้ าลัง 

   ใหผ้า้ ชือ่วา่ใหว้รรณะ 

   ใหย้านพาหนะ ชือ่วา่ใหค้วามสขุ 

   ใหป้ระทปี ชือ่วา่ใหจั้กษุ 

   และผูใ้หท้ีพั่กอาศัย ชือ่วา่ใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง 

   สว่นผูท้ีพ่ร ่าสอนธรรม ชือ่วา่ใหอ้มตะ 

กนิททสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๔. เอกมลูสตูร 

 

๓. อนันสตูร 

วา่ดว้ยขา้ว 

  [๔๓] เทวดากลา่ววา่ 

    เทวดาและมนุษยทั์ง้สองพวก 

   ตา่งก็พอใจขา้วดว้ยกันทัง้นัน้ 

   สว่นผูท้ีไ่มพ่อใจขา้ว ชือ่วา่ยักษ์โดยแท ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนเหลา่ใดมใีจเลือ่มใสใหข้า้วนัน้ดว้ยศรัทธา 

   ขา้วนัน้เองยอ่มค ้าชชูนเหลา่นัน้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

   เพราะเหตนัุน้ บคุคลพงึก าจัดความตระหนี่ 

   ครอบง ามลทนิแลว้ใหท้านเถดิ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

อนันสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เอกมลูสตูร 

วา่ดว้ยบาดาลมรีากอนัเดยีว 

  [๔๔] เทวดากลา่ววา่ 

    บาดาลมรีากอันเดยีว๑ มวีนเวยีน ๒ อยา่ง๒ 

   มมีลทนิ ๓ ประการ๓ มเีครือ่งลาด ๕ ประการ๔ 

   เป็นทะเลหมนุไปไดทั้ง้ ๑๒ ดา้น๕ฤาษีขา้มพน้ไดแ้ลว้ 

เอกมลูสตูรที ่๔ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ รากอนัเดยีว หมายถงึอวชิชา (ส .ส.อ. ๑/๔๔/๘๒) 

๒ วนเวยีน ๒ อยา่ง หมายถงึสัสสตทฏิฐแิละอจุเฉททฏิฐ ิ(ส .ส.อ. ๑/๔๔/๘๒, ส .ฏกีา ๑/๔๔/๑๒๔) 

๓ มลทนิ ๓ ประการ หมายถงึราคะ โทสะ โมหะ (ส .ส.อ. ๑/๔๔/๘๒) 

๔ เครือ่งลาด ๕ ประการ หมายถงึกามคณุทัง้ ๕ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ (ส .ส.อ. ๑/๔๔/๘๒) 

๕ หมนุไปไดท้ ัง้ ๑๒ ดา้น หมายถงึหมนุไปในอายตนะ ๑๒ (ส .ส.อ. ๑/๔๔/๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๖. อัจฉราสตูร 

 

๕. อโนมยิสตูร 

วา่ดว้ยพระนามไมต่ า่ตอ้ย 

  [๔๕] เทวดากลา่ววา่ 

    เชญิทา่นทัง้หลายดพูระพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ผูม้พีระนามไมต่ า่ตอ้ย๑ ทรงเห็นประโยชนอ์ันละเอยีดออ่น 

   ใหซ้ ึง่ปัญญา ไมท่รงขอ้งอยูใ่นอาลัยคอืกาม 

   ตรัสรูธ้รรมทกุอยา่ง มพีระปรชีา ด าเนนิไปในทางอันประเสรฐิ 

   ทรงแสวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่

อโนมยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อจัฉราสตูร 

วา่ดว้ยนางอปัสร 

  [๔๖] เทวดาทลูถามวา่ 

    ราวป่าน่าหลงใหล กกึกอ้งไปดว้ยหมูน่างอัปสร 

   เป็นป่าทีห่มูปี่ศาจอาศัยอยู ่จักออกไปไดอ้ยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ทางนัน้ชือ่วา่เป็นทางตรง ทศินัน้ชือ่วา่ไมม่ภัีย 

   รถชือ่วา่ไมม่เีสยีงดัง ประกอบดว้ยลอ้คอืธรรม 

   หริเิป็นฝาประทนุของรถนัน้ สตเิป็นเกราะกัน้ของรถนัน้ 

   เรากลา่วธรรม มสีมัมาทฏิฐนิ าหนา้วา่เป็นนายสารถ ี

   ยานชนดินีม้อียูแ่กผู่ใ้ด จะเป็นสตรหีรอืบรุษุก็ตาม 

   ผูนั้น้ไปใกลน้พิพานดว้ยยานนีแ้ล 

อจัฉราสตูรที ่๖ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ผูม้พีระนามไมต่ า่ตอ้ย หมายถงึมพีระนามไมบ่กพรอ่ง คอืมพีระนามบรบิรูณ์ เพราะประกอบดว้ยคณุ 

   ทกุประการ (ส .ส.อ. ๑/๔๕/๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๘. เชตวนสตูร 

 

๗. วนโรปสตูร 

วา่ดว้ยการปลกูป่า 

  [๔๗] เทวดาทลูถามวา่ 

    บญุยอ่มเจรญิ ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ตลอดกาลทกุเมือ่ แกช่นเหลา่ไหน 

   ชนเหลา่ไหนด ารงอยูใ่นธรรม 

   สมบรูณ์ดว้ยศลีแลว้ ยอ่มไปสูส่วรรค ์

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ชนเหลา่ใดปลกูสวนอันน่ารืน่รมย์๑ 

   ปลกูป่า สรา้งสะพาน ขดุสระน ้า บอ่น ้า 

   และใหท้ีพั่กอาศัย 

    บญุยอ่มเจรญิแกช่นเหลา่นัน้ 

   ทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดกาลทกุเมือ่ 

   ชนเหลา่นัน้ด ารงอยูใ่นธรรม สมบรูณ์ดว้ยศลีแลว้ 

   ยอ่มไปสูส่วรรคอ์ยา่งแน่นอน 

วนโรปสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. เชตวนสตูร 

วา่ดว้ยพระเชตวนัวหิาร 

  [๔๘] อนาถบณิฑกิเทพบตุรไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    พระเชตวนันีนั้น้มหีมูฤ่าษีพ านักอยู ่

   พระผูเ้ป็นธรรมราชาก็ประทับอยู ่

   เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิกข่า้พระองค์

 

เชงิอรรถ : 

๑ สวนอนันา่ร ืน่รมย ์หมายถงึสวนไมด้อกไมผ้ลอันน่ารืน่รมย ์(ส .ส.อ. ๑/๔๗/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๙. มัจฉรสิตูร 

    การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอันสงูสดุ ๑๑ 

   สตัวทั์ง้หลายยอ่มบรสิทุธิด์ว้ยธรรม ๕ ประการนี ้

   หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืดว้ยทรัพยไ์ม ่

    เพราะเหตนัุน้แหละ คนฉลาดเมือ่เห็นประโยชนต์น 

   ควรเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถดิ 

   เพราะเมือ่เลอืกเฟ้นเชน่นี ้ยอ่มหมดจดไดใ้นธรรมเหลา่นัน้ 

   พระสารบีตุรเทา่นัน้เป็นผูย้อดเยีย่มกวา่ภกิษุผูถ้งึฝ่ัง 

   ดว้ยปัญญา ศลี และความสงบ๒ 

เชตวนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. มจัฉรสิูตร 

วา่ดว้ยคนตระหนี ่

  [๔๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    คนเหลา่ใดในโลกนี ้เป็นคนตระหนีเ่หนยีวแน่น 

   บรภิาษผูอ้ืน่ ท าอันตรายแกค่นเหลา่อืน่ผูใ้หอ้ยู ่

   วบิากของคนเหลา่นัน้จะเป็นเชน่ไร 

   และภพหนา้จะเป็นเชน่ไร 

    ขา้พระองคม์าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาค 

   วา่จะรูข้อ้ความนัน้ไดอ้ยา่งไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การงาน หมายถงึมรรคเจตนา วชิชา หมายถงึมรรคปัญญา ธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นฝ่ายแหง่สมาธ ิ

   ศลีเป็นชวีติอนัสงูสดุ หมายถงึชวีติของผูด้ ารงอยูใ่นศลีเป็นสิง่สงูสดุ อกีนัยหนึง่ วชิชา หมายถงึทฏิฐ ิ

   และสังกัปปะ ธรรม หมายถงึวายามะ สมาธ ิและสต ิศลี หมายถงึวาจาและกัมมันตะ ชวีติอนัสงูสดุ 

   หมายถงึชวีติของผูด้ ารงอยูใ่นศลีนัน้เป็นชวีติอันสงูสดุ (ส .ส.อ. ๑/๔๘/๘๖, ส .ฏกีา ๑/๔๘/๑๓๒) 

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๑ หนา้ ๑๐๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๙. มัจฉรสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    คนเหลา่ใดในโลกนี ้เป็นคนตระหนีเ่หนยีวแน่น 

   บรภิาษผูอ้ืน่ ท าอันตรายแกค่นเหลา่อืน่ผูใ้หอ้ยู ่

   คนเหลา่นัน้ยอ่มบังเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หรอืยมโลก 

   ถา้พวกเขามาเกดิเป็นมนุษย ์ก็เกดิในตระกลูคนยากจน 

   ซึง่จะหาทอ่นผา้ อาหาร ความยนิด ีและความสนุกสนานไดย้าก 

    คนพาลเหลา่นัน้ ตอ้งการสิง่ใดจากผูอ้ ืน่ 

   พวกเขายอ่มไมไ่ดแ้มส้ ิง่นัน้ 

   น่ันเป็นวบิากในภพนี ้และภพหนา้ก็ยังเป็นทคุตอิกีดว้ย 

  เทวดาทลูถามวา่ 

    ขอ้นีข้า้พระองคเ์ขา้ใจอยา่งนี้ 

   ขา้แตพ่ระโคดม ขา้พระองคข์อทลูถามขอ้อืน่ 

   คนเหลา่ใดในโลกนี ้ไดค้วามเป็นมนุษยแ์ลว้ 

   รูเ้จรจาปราศรัย ปราศจากความตระหนี่ 

   เลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรมและพระสงฆ ์

   เป็นผูม้คีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ 

   วบิากของคนเหลา่นัน้จะเป็นเชน่ไร และภพหนา้จะเป็นเชน่ไร 

    ขา้พระองคม์าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาค 

   วา่จะรูข้อ้ความนัน้ไดอ้ยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    คนเหลา่ใดในโลกนี ้ไดค้วามเป็นมนุษยแ์ลว้ 

   รูเ้จรจาปราศรัย ปราศจากความตระหนี่ 

   เลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรมและพระสงฆ ์

   เป็นผูม้คีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ 

    คนเหลา่นัน้ยอ่มปรากฏในสวรรคซ์ ึง่เป็นทีอ่บุัตขิองพวกเขา 

   ถา้พวกเขามาเกดิเป็นมนุษย ์ก็เกดิในตระกลูทีม่ั่งคัง่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๑๐. ฆฏกิารสตูร 

   ซึง่จะหาทอ่นผา้ อาหาร ความยนิด ีและความสนุกสนานไดไ้มย่าก 

   บันเทงิใจอยูใ่นโภคทรัพยท์ีผู่อ้ ืน่หาสะสมไว ้

   เหมอืนเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

   น่ันเป็นวบิากในภพนี ้ทัง้ภพหนา้ก็เป็นสคุตอิกีดว้ย 

มจัฉรสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ฆฏกิารสตูร 

วา่ดว้ยฆฏกิารเทพบตุร 

  [๕๐] ฆฏกิารเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ภกิษุ ๗ รปู ผูบ้ังเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา 

   เป็นผูห้ลดุพน้ สิน้ราคะและโทสะแลว้ 

   ขา้มพน้ตัณหาทีซ่า่นไปในโลกได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

    ภกิษุเหลา่นัน้คอืใครบา้ง 

   ไดข้า้มพน้เปือกตม คอืบว่งความตาย 

   ทีใ่คร ๆ ขา้มไดแ้สนยาก 

   ละทิง้กายมนุษย์๑แลว้กา้วลว่งโยคะอันเป็นทพิย์๒ได ้

  ฆฏกิารเทพบตุรทลูตอบวา่ 

    ภกิษุ ๓ รปูเหลา่นี ้คอื ทา่นอปุกะ 

   ทา่นผลคัณฑะ และทา่นปกุกสุาต ิ

   ภกิษุอกี ๔ รปู คอื ทา่นภัททยิะ ทา่นขณัฑเทวะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายมนษุย ์หมายถงึสังโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ ประการ (ส .ส.อ. ๑/๕๐/๘๘) 

๒ โยคะอนัเป็นทพิย ์ในทีน่ีห้มายถงึสังโยชนเ์บือ้งสงู ๕ ประการ (ส .ส.อ. ๑/๕๐/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค ๑๐. ฆฏกิารสตูร 

   ทา่นพหทัุนต ีและทา่นสงิคยิะ 

   ภกิษุเหลา่นัน้ละทิง้กายมนุษยแ์ลว้ 

   กา้วลว่งโยคะอันเป็นทพิยไ์ด ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

    ทา่นผูฉ้ลาดมักกลา่วสรรเสรญิภกิษุเหลา่นัน้ 

   ผูล้ะบว่งแหง่มารไดแ้ลว้ 

   ภกิษุเหลา่นัน้รูธ้รรมของใครเลา่ 

   จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

  ฆฏกิารเทพบตุรทลูตอบวา่ 

    ทา่นเหลา่นัน้รูธ้รรมของผูใ้ด 

   จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

   ผูนั้น้มใิชใ่ครอืน่นอกจากพระผูม้พีระภาค 

   (และ) นอกจากค าสัง่สอนของพระองค ์

    ทา่นเหลา่นัน้รูธ้รรมเป็นทีด่ับไมเ่หลอื 

   แหง่นามรปูแลว้ จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

    ทา่นกลา่ววาจาลกึซึง้ 

   ทีรู่ไ้ดย้าก เขา้ใจใหด้ไีดย้าก 

   ทา่นรูธ้รรมของใคร จงึกลา่ววาจาเชน่นีไ้ด ้

  ฆฏกิารเทพบตุรทลูตอบวา่ 

    เมือ่กอ่นขา้พระองคเ์ป็นชา่งหมอ้ 

   ปั้นหมอ้อยูใ่นแควน้เวภฬงิคะ เป็นผูเ้ลีย้งดมูารดาและบดิา 

   เป็นอบุาสกของพระกัสสปพทุธเจา้ เวน้ขาดจากเมถนุธรรม 

   ประพฤตพิรหมจรรย ์ไมม่อีามสิ 

   ไดเ้คยเป็นคนหมูบ่า้นเดยีวกันกับพระองค ์

   ทัง้เคยเป็นสหายของพระองคใ์นกาลกอ่น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๕. อาทติตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ขา้พระองคร์ูจั้กภกิษุ ๗ รูปเหลา่นี ้

   ผูห้ลดุพน้แลว้ สิน้ราคะและโทสะแลว้ 

   ขา้มพน้ตัณหาทีซ่า่นไปในโลกได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    นายชา่งหมอ้ จรงิอยา่งทีท่า่นพดูน่ันแหละ 

   เมือ่กอ่นนัน้ทา่นเคยเป็นชา่งหมอ้ 

   ปั้นหมอ้อยูใ่นแควน้เวภฬงิคะ เป็นผูเ้ลีย้งดมูารดาและบดิา 

   เป็นอบุาสกของพระกัสสปพทุธเจา้ เวน้ขาดจากเมถนุธรรม 

   ประพฤตพิรหมจรรย ์ไมม่อีามสิ 

   ไดเ้คยเป็นคนหมูบ่า้นเดยีวกันกับเรา 

   ทัง้เคยเป็นสหายของเราในกาลกอ่น 

  พระสงัคตีกิาจารยก์ลา่ววา่ 

    สหายเกา่ทัง้สอง ผูเ้คยอบรมตนมาแลว้ 

   เหลอืไวแ้ตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   ไดม้าพบกันดว้ยอาการอยา่งนี้๑ 

ฆฏกิารสตูรที ่๑๐ จบ 

อาทติตวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อาทติตสตูร   ๒. กนิททสตูร 

     ๓. อันนสตูร    ๔. เอกมลูสตูร 

     ๕. อโนมยิสตูร   ๖. อัจฉราสตูร 

     ๗. วนโรปสตูร   ๘. เชตวนสตูร 

     ๙. มัจฉรสิตูร    ๑๐. ฆฏกิารสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๕ หนา้ ๑๑๔-๑๑๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค ๒. อชรสาสตูร 

 

๖. ชราวรรค 

หมวดวา่ดว้ยชรา 

๑. ชราสตูร 

วา่ดว้ยชรา 

  [๕๑] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จตราบเทา่ชรา (ความแก)่ 

   อะไรเลา่ตัง้มั่นแลว้ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   อะไรเลา่เป็นรัตนะของคนทัง้หลาย 

   อะไรเลา่โจรลักไปไมไ่ด ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศลียังประโยชนใ์หส้ าเร็จตราบเทา่ชรา 

   ศรัทธาตัง้มั่นแลว้ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   ปัญญาเป็นรัตนะของคนทัง้หลาย 

   บญุโจรลักไปไมไ่ด ้

ชราสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อชรสาสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มช่ ารดุ 

  [๕๒] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ทีไ่มช่ ารดุ๑ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   อะไรเลา่ตัง้มั่นแลว้ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   อะไรเลา่เป็นรัตนะของคนทัง้หลาย 

   อะไรเลา่โจรลักไปไมไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมช่ ารดุ ในทีน่ีห้มายถงึไมว่บัิต ิ(ส .ส.อ. ๑/๕๒/๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค ๓. มติตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศลีทีไ่มช่ ารดุยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   ศรัทธาตัง้มั่นแลว้ยังประโยชนใ์หส้ าเร็จ 

   ปัญญาเป็นรัตนะของคนทัง้หลาย 

   บญุโจรลักไปไมไ่ด ้

อชรสาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มติตสตูร 

วา่ดว้ยมติร 

  [๕๓] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นมติรของคนเดนิทาง 

   อะไรเลา่เป็นมติรในเรอืนของตน 

   อะไรเลา่เป็นมติรของคนผูม้ปีระโยชน์๑เกดิขึน้ 

   อะไรเลา่เป็นมติรตดิตามตนไปถงึภพหนา้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    พวกหมูเ่กวยีนเป็นมติรของคนเดนิทาง 

   มารดาเป็นมติรในเรอืนของตน 

   สหายเป็นมติรของคนผูม้ปีระโยชนเ์กดิขึน้เนอืง ๆ 

   บญุทีต่นเองท าไวแ้ลว้เป็นมติรตดิตามตนไปถงึภพหนา้ 

มติตสตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึกจิ (ส .ส.อ. ๑/๕๓/๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค ๕. ปฐมชนสตูร 

 

๔. วตัถสุตูร 

วา่ดว้ยทีพ่ ึง่ 

  [๕๔] เทวดาทลูถามวา่ 

   อะไรเลา่เป็นทีพ่ ึง่ของมนุษยทั์ง้หลาย 

   อะไรเลา่เป็นเพือ่นทีย่อดเยีย่มในโลกนี้ 

   หมูส่ตัวท์ีม่ชีวีติอยูบ่นพืน้ดนิอาศัยอะไรเลา่เลีย้งชพี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บตุรเป็นทีพ่ ึง่ของมนุษยทั์ง้หลาย 

   ภรรยาเป็นเพือ่นทีย่อดเยีย่มในโลกนี้ 

   หมูส่ตัวท์ีม่ชีวีติอยูบ่นพืน้ดนิอาศัยฝนเลีย้งชพี 

วตัถสุตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมชนสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีท่ าคนใหเ้กดิ สตูรที ่๑ 

  [๕๕] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ท าคนใหเ้กดิ 

   อะไรเลา่ของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   อะไรเลา่เวยีนวา่ยในสงสาร 

   อะไรเลา่เป็นภัยใหญข่องคนนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ตัณหาท าคนใหเ้กดิ 

   จติของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   สตัวเ์วยีนวา่ยในสงสาร 

   ทกุขเ์ป็นภัยใหญข่องคนนัน้ 

ปฐมชนสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค ๗. ตตยิชนสตูร 

 

๖. ทตุยิชนสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีท่ าคนใหเ้กดิ สตูรที ่๒ 

  [๕๖] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ท าคนใหเ้กดิ 

   อะไรเลา่ของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   อะไรเลา่เวยีนวา่ยในสงสาร 

   สตัวย์อ่มไมห่ลดุพน้จากอะไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ตัณหาท าคนใหเ้กดิ 

   จติของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   สตัวเ์วยีนวา่ยในสงสาร 

   สตัวย์อ่มไมห่ลดุพน้จากทกุข ์

ทตุยิชนสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิชนสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีท่ าคนใหเ้กดิ สตูรที ่๓ 

  [๕๗] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ท าคนใหเ้กดิ 

   อะไรเลา่ของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   อะไรเลา่เวยีนวา่ยในสงสาร 

   อะไรเลา่เป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ของคนนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ตัณหาท าคนใหเ้กดิ 

   จติของคนนัน้ยอ่มพลา่นไป 

   สตัวเ์วยีนวา่ยในสงสาร 

   กรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ของคนนัน้ 

ตตยิชนสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค ๙. ทตุยิสตูร 

 

๘. อปุปถสตูร 

วา่ดว้ยทางผดิ 

  [๕๘] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่บัณฑติกลา่ววา่ เป็นทางผดิ 

   อะไรเลา่สิน้ไปตามคนืและวนั 

   อะไรเลา่เป็นมลทนิของพรหมจรรย ์

   อะไรเลา่มใิชน่ ้า แตเ่ป็นเครือ่งช าระลา้ง 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ราคะบัณฑติกลา่ววา่ เป็นทางผดิ 

   วยัสิน้ไปตามคนืและวนั 

   หญงิเป็นมลทนิของพรหมจรรย ์หมูส่ตัวน์ีข้อ้งอยูใ่นหญงิน่ัน 

   ตบะและพรหมจรรยนั์น้มใิชน่ ้า แตเ่ป็นเครือ่งช าระลา้ง 

อปุปถสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิสูตร 

วา่ดว้ยเพือ่น 

  [๕๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นเพือ่นของบรุษุ 

   อะไรเลา่ยอ่มปกครองบรุษุนัน้ 

   และสตัวย์นิดใีนอะไร จงึพน้จากทกุขทั์ง้ปวงได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศรัทธาเป็นเพือ่นของบรุษุ 

   ปัญญายอ่มปกครองบรุษุนัน้ 

   สตัวย์นิดใีนนพิพาน จงึพน้จากทกุขทั์ง้ปวงได ้

ทตุยิสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๖. ชราวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. กวสิตูร 

วา่ดว้ยกว ี

  [๖๐] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นตน้เหตขุองคาถา 

   อะไรเลา่เป็นเครือ่งปรากฏของคาถาเหลา่นัน้ 

   คาถาอาศัยอะไรเลา่ อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัยของคาถา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ฉันทเ์ป็นตน้เหตขุองคาถา 

   อักขระเป็นเครือ่งปรากฏของคาถาเหลา่นัน้ 

   คาถาอาศัยชือ่ กวเีป็นทีอ่าศัยของคาถา 

กวสิตูรที ่๑๐ จบ 

ชราวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ชราสตูร    ๒. อชรสาสตูร 

     ๓. มติตสตูร    ๔. วตัถสุตูร 

     ๕. ปฐมชนสตูร   ๖. ทตุยิชนสตูร 

     ๗. ตตยิชนสตูร   ๘. อปุปถสตูร 

     ๙. ทตุยิสตูร    ๑๐. กวสิตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค ๒. จติตสตูร 

 

๗. อทัธวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ครอบง า 

๑. นามสตูร 

วา่ดว้ยชือ่ 

  [๖๑] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ครอบง าสิง่ทัง้ปวง 

   อะไรเลา่ไมม่สี ิง่ทัง้ปวงยิง่กวา่ 

   อะไรเลา่เป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีส่ ิง่ทัง้ปวงตกอยูใ่นอ านาจ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ชือ่ครอบง าสิง่ทัง้ปวง 

   ชือ่ไมม่สี ิง่ทัง้ปวงยิง่กวา่ 

   ชือ่เป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีส่ ิง่ทัง้ปวงตกอยูใ่นอ านาจ 

นามสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. จติตสตูร 

วา่ดว้ยจติ 

  [๖๒] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลก๑ถกูอะไรน าไป ถกูอะไรผลักไสไป 

   อะไรเลา่เป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีโ่ลกทัง้หมดตกอยูใ่นอ านาจ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูจติน าไป ถกูจติผลกัไสไป 

   จติเป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีโ่ลกทัง้หมดตกอยูใ่นอ านาจ 

จติตสตูรที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในสตูรนีแ้ละสตูรตอ่ ๆ ไปในวรรคนีห้มายถงึสัตวโ์ลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค ๔. สญัโญชนสตูร 

 

๓. ตณัหาสูตร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๖๓] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกถกูอะไรน าไป ถกูอะไรผลักไสไป 

   อะไรเลา่เป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีโ่ลกทัง้หมดตกอยูใ่นอ านาจ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูตัณหาน าไป ถกูตณัหาผลักไสไป 

   ตัณหาเป็นธรรมอยา่งหนึง่ทีโ่ลกทัง้หมดตกอยูใ่นอ านาจ 

ตณัหาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สญัโญชนสตูร 

วา่ดว้ยเครือ่งประกอบไว ้

  [๖๔] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกมอีะไรเลา่เป็นเครือ่งประกอบไว ้

   อะไรเลา่เป็นเหตเุทีย่วไปของโลกนัน้ 

   เพราะละอะไรไดเ้ลา่ พระองคจ์งึตรัสวา่ นพิพาน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกมคีวามเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งประกอบไว ้

   วติกเป็นเหตเุทีย่วไปของโลกนัน้ 

   เพราะละตัณหาได ้เราจงึกลา่ววา่ นพิพาน 

สญัโญชนสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค ๖. อัพภาหตสตูร 

 

๕. พนัธนสูตร 

วา่ดว้ยเครือ่งผกู 

  [๖๕] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกมอีะไรเลา่เป็นเครือ่งผกูไว ้

   อะไรเลา่เป็นเหตเุทีย่วไปของโลกนัน้ 

   เพราะละอะไรไดเ้ลา่ จงึตดัเครือ่งผกูไดห้มด 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกมคีวามเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งผกูไว ้

   วติกเป็นเหตเุทีย่วไปของโลกนัน้ 

   เพราะละตัณหาได ้จงึตัดเครือ่งผกูไดห้มด 

พนัธนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อพัภาหตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีถ่กูก าจดั 

  [๖๖] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกถกูอะไรเลา่ก าจัด ถกูอะไรเลา่ลอ้มไว ้

   ถกูลกูศรคอือะไรเลา่เสยีบไว ้

   ถกูอะไรเลา่เผาใหร้อ้นตลอดกาลทกุเมือ่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูมัจจกุ าจัด ถกูชราลอ้มไว ้

   ถกูลกูศรคอืตัณหาเสยีบไว ้

   ถกูความอยากเผาใหร้อ้นตลอดกาลทกุเมือ่ 

อพัภาหตสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค ๘. ปิหติสตูร 

 

๗. อฑุฑติสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีถ่กูดกั 

  [๖๗] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกถกูอะไรเลา่ดกัไว ้ถกูอะไรเลา่ลอ้มไว ้

   ถกูอะไรเลา่ปิดไว ้ตัง้อยูใ่นอะไรเลา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูตัณหาดักไว ้ถกูชราลอ้มไว ้

   ถกูมัจจปิุดไว ้ตัง้อยูใ่นความทกุข ์

อฑุฑติสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปิหติสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีถ่กูปิดไว ้

  [๖๘] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกถกูอะไรเลา่ปิดไว ้ตัง้อยูใ่นอะไรเลา่ 

   ถกูอะไรเลา่ดักไว ้ถกูอะไรเลา่ลอ้มไว ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูมัจจปิุดไว ้ตัง้อยูใ่นความทกุข ์

   ถกูตัณหาดกัไว ้ถกูชราลอ้มไว ้

ปิหติสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค ๑๐. โลกสตูร 

 

๙. อจิฉาสตูร 

วา่ดว้ยความอยาก 

  [๖๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    โลกถกูอะไรเลา่ผกูไว ้

   เพราะก าจัดอะไรออกไป จงึพน้ได ้

   เพราะละอะไรไดเ้ลา่ จงึตดัเครือ่งผกูไดทั้ง้หมด 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    โลกถกูความอยากผกูไว ้

   เพราะก าจัดความอยากออกไป จงึพน้ได ้

   เพราะละความอยาก จงึตดัเครือ่งผกูไดทั้ง้หมด 

อจิฉาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โลกสตูร 

วา่ดว้ยโลก 

  [๗๐] เทวดาทลูถามวา่ 

    เมือ่อะไรเกดิ โลกจงึเกดิ 

   โลกท าความเชยชดิในอะไร โลกยดึถอือะไร 

   โลกเดอืดรอ้นเพราะอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๗. อัทธวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    เมือ่อายตนะ ๖ เกดิ โลกจงึเกดิ 

   โลกท าความเชยชดิในอายตนะ ๖ 

   โลกยดึถอือายตนะ ๖ น่ันแล 

   โลกเดอืดรอ้นเพราะอายตนะ ๖ 

โลกสตูรที ่๑๐ จบ 

อทัธวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. นามสตูร    ๒. จติตสตูร 

     ๓. ตัณหาสตูร    ๔. สญัโญชนสตูร 

     ๕. พันธนสตูร    ๖. อัพภาหตสตูร 

     ๗. อฑุฑติสตูร   ๘. ปิหติสตูร 

     ๙. อจิฉาสตูร    ๑๐. โลกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๒. รถสตูร 

 

๘. ฆตัวาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการฆา่ 

๑. ฆตัวาสตูร 

วา่ดว้ยการฆา่ 

  [๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  เทวดานัน้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลฆา่อะไรไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่อะไรไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ขา้แตพ่ระโคดม 

   พระองคท์รงพอพระทัยการฆา่ธรรมอยา่งหนึง่ คอือะไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลฆา่ความโกรธไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่ความโกรธไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก เทวดา 

   พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิการฆา่ความโกรธ 

   ซึง่มรีากเป็นพษิ๑ มยีอดหวาน 

   เพราะบคุคลฆา่ความโกรธนัน้ไดแ้ลว้ จงึไมเ่ศรา้โศก 

ฆตัวาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. รถสตูร 

วา่ดว้ยรถ 

  [๗๒] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นเครือ่งปรากฏของรถ 

   อะไรเลา่เป็นเครือ่งปรากฏของไฟ 

   อะไรเลา่เป็นเครือ่งปรากฏของรัฐ 

   อะไรเลา่เป็นเครือ่งปรากฏของหญงิ

 
เชงิอรรถ : 

๑ มรีากเป็นพษิ หมายถงึมทีกุขเ์ป็นวบิาก (ส .ส.อ. ๑/๗๑/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๓. วติตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ธงเป็นเครือ่งปรากฏของรถ 

   ควนัเป็นเครือ่งปรากฏของไฟ 

   พระราชาเป็นเครือ่งปรากฏของรัฐ 

   ภัสดาเป็นเครือ่งปรากฏของหญงิ๑ 

รถสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วติตสูตร 

วา่ดว้ยทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจ 

  [๗๓] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจทีป่ระเสรฐิของบรุษุในโลกนี้ 

   อะไรเลา่ทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว้น าความสขุมาให ้

   อะไรเลา่เป็นรสทีด่กีวา่รสทัง้หลาย 

   บคุคลมคีวามเป็นอยูอ่ยา่งไร นักปราชญทั์ง้หลาย 

   จงึกลา่ววา่มชีวีติประเสรฐิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศรัทธาเป็นทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจทีป่ระเสรฐิของบรุษุในโลกนี้ 

   ธรรม๒ ทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว้น าความสขุมาให ้

   สจัจะเทา่นัน้เป็นรสทีด่กีวา่รสทัง้หลาย 

   บคุคลมคีวามเป็นอยูด่ว้ยปัญญา นักปราชญทั์ง้หลาย 

   จงึกลา่ววา่มชีวีติประเสรฐิ 

วติตสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๐๗/๓๖๗ 

๒ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ (ส .ส.อ. ๑/๗๓/๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๔. วฏุฐสิตูร 

 

๔. วฏุฐสิตูร 

วา่ดว้ยฝน 

  [๗๔] เทวดาทลูถามวา่ 

    บรรดาสิง่ทีง่อกขึน้ อะไรเลา่ประเสรฐิ 

   บรรดาสิง่ทีต่กลงไป อะไรเลา่ประเสรฐิ 

   บรรดาสตัวท์ีเ่ดนิได ้สตัวป์ระเภทใดประเสรฐิ 

   บรรดาชนผูพ้ดู ใครเป็นผูป้ระเสรฐิ 

  เทวดาองคห์นึง่กลา่วแกว้า่ 

    บรรดาสิง่ทีง่อกขึน้ พชืประเสรฐิ 

   บรรดาสิง่ทีต่กลงไป ฝนประเสรฐิ 

   บรรดาสตัวท์ีเ่ดนิได ้โคเป็นสตัวป์ระเสรฐิ 

   บรรดาชนผูพ้ดู บตุรเป็นผูป้ระเสรฐิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บรรดาสิง่ทีง่อกขึน้ ความรูป้ระเสรฐิ 

   บรรดาสิง่ทีต่กลงไป ความไมรู่ป้ระเสรฐิ 

   บรรดาสตัวท์ีเ่ดนิได ้พระสงฆเ์ป็นผูป้ระเสรฐิ 

   บรรดาชนผูพ้ดู พระพทุธเจา้เป็นผูป้ระเสรฐิ 

วฏุฐสิตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๖. นชรีตสิตูร 

 

๕. ภตีสตูร 

วา่ดว้ยผูก้ลวั 

  [๗๕] เทวดาทลูถามวา่ 

    หมูช่นเป็นอันมากในโลกนีย้ังจะกลัวอะไรอกีเลา่ 

   เพราะพระพทุธเจา้ตรัสบอกทางไวแ้ลว้ดว้ยเหตหุลากหลาย๑ 

   ขา้แตพ่ระโคดมผูม้ปัีญญาดจุแผน่ดนิ 

   ขา้พระองคข์อทลูถามพระองคถ์งึเหตนัุน้ 

   บคุคลตัง้อยูใ่นธรรมอะไร จงึไมก่ลัวปรโลก 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลผูต้ัง้วาจาและใจไวโ้ดยชอบ 

   มไิดท้ าบาปทางกาย อยูค่รองเรอืนทีม่ขีา้วและน ้ามาก 

   เป็นผูม้ศีรัทธา ๑ เป็นผูอ้อ่นโยน ๑ 

   มปีกตเิอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่๑ รูเ้จรจาปราศรัย ๑ 

   ผูต้ัง้อยูใ่นธรรม ๔ ประการนี ้ชือ่วา่ผูต้ัง้อยูใ่นธรรม 

   ผูนั้น้จงึจะไมก่ลัวปรโลก 

ภตีสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. นชรีตสิตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มท่รดุโทรม 

  [๗๖] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่ยอ่มทรดุโทรม 

   อะไรเลา่ยอ่มไมท่รดุโทรม 

   อะไรเลา่ทา่นเรยีกวา่ทางผดิ

 
เชงิอรรถ : 

๑ ตรสับอกทางไวแ้ลว้ดว้ยเหตหุลากหลาย หมายถงึตรัสบอกทางไวแ้ลว้ดว้ยเหตเุป็นอันมาก ไดแ้ก ่

   อารมณ์ ๓๘ ประการ (อารมณ์ ๓๘ มาจากอารมณ์กัมมัฏฐาน ๔๐ คอื กสณิ ๑๐ (เวน้อาโลกกสณิ 

   และอากาสกสณิ) อนุสสต ิ๑๐ อสภุะ ๑๐ พรหมวหิาร ๔ ธาตวุวัตถาน ๔ อาหาเรปฏกิลูสัญญา ๑ 

   อานาปานสต ิ๑ จงึรวมเป็น ๓๘) (ส .ส.อ. ๑/๗๕/๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๗. อสิสรสตูร 

   อะไรเลา่เป็นอันตรายตอ่ธรรม 

   อะไรเลา่สิน้ไปตามคนืและวนั 

   อะไรเลา่เป็นมลทนิของพรหมจรรย ์

   อะไรเลา่มใิชน่ ้า แตเ่ป็นเครือ่งช าระลา้ง 

   ในโลกมชีอ่งกีช่อ่ง ทีจ่ติตัง้อยูไ่มไ่ด ้

   ขา้พระองคม์าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาค 

   วา่จะรูข้อ้ความนัน้ไดอ้ยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    รปูของสตัวทั์ง้หลายยอ่มทรดุโทรม 

   ชือ่และโคตรยอ่มไมท่รดุโทรม 

   ราคะทา่นเรยีกวา่ทางผดิ 

   ความโลภเป็นอันตรายตอ่ธรรม 

   วยัสิน้ไปตามคนืและวนั 

   หญงิเป็นมลทนิของพรหมจรรย ์หมูส่ตัวน์ีข้อ้งอยูใ่นหญงิน่ัน 

   ตบะและพรหมจรรยนั์น้มใิชน่ ้า แตเ่ป็นเครือ่งช าระลา้ง 

   ในโลกมชีอ่งอยู ่๖ ชอ่ง ทีจ่ติตัง้อยูไ่มไ่ด ้คอื 

   ความเกยีจครา้น ๑ ความประมาท ๑ ความไมข่ยัน ๑ 

   ความไมส่ ารวม ๑ ความมักหลับ ๑ ความอา้งเลสไมท่ างาน ๑ 

   พงึเวน้ชอ่งทัง้ ๖ เสยี โดยประการทัง้ปวงเถดิ 

นชรีตสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อสิสรสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นใหญ ่

  [๗๗] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นใหญใ่นโลก 

   อะไรเลา่เป็นสิง่สงูสดุบรรดาภัณฑะทัง้หลาย 

   อะไรเลา่เป็นดังสนมิศัสตราในโลก 

   อะไรเลา่เป็นเสนยีดจัญไรในโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๙. ปาเถยยสตูร 

   ใครน าของไปยอ่มถกูหา้ม แตใ่ครน าของไปกลับเป็นทีรั่ก 

   ใครมาบอ่ย ๆ บัณฑติยอ่มยนิด ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    อ านาจเป็นใหญใ่นโลก 

   หญงิเป็นสิง่สงูสดุบรรดาภัณฑะทัง้หลาย 

   ความโกรธเป็นดังสนมิศัสตราในโลก 

   พวกโจรเป็นเสนยีดจัญไรในโลก 

   โจรน าของไปยอ่มถกูหา้ม แตส่มณะน าของไปกลับเป็นทีรั่ก 

   สมณะมาบอ่ย ๆ บัณฑติยอ่มยนิด ี

อสิสรสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กามสตูร 

วา่ดว้ยผูต้อ้งการประโยชน ์

[๗๘] เทวดาทลูถามวา่ 

   กลุบตุรผูต้อ้งการประโยชน์ 

  ไมค่วรใหอ้ะไรเลา่ ไมค่วรสละอะไรเลา่ 

  อะไรเลา่ทีด่คีวรปลอ่ย แตท่ีไ่มด่ไีมค่วรปลอ่ย 

พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

   บรุษุไมค่วรใหต้น ไมค่วรสละตน 

  วาจาทีด่คีวรปลอ่ย แตว่าจาทีไ่มด่ไีมค่วรปลอ่ย 

กามสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปาเถยยสูตร 

วา่ดว้ยเสบยีง 

  [๗๙] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่รวบรวมไวซ้ ึง่เสบยีง 

   อะไรเลา่เป็นบอ่เกดิแหง่โภคทรัพยทั์ง้หลาย 

   อะไรเลา่ผลักไสนรชนไป อะไรเลา่ละไดย้ากในโลก 

   สตัวเ์ป็นอันมากตดิอยูใ่นอะไรเลา่ เหมอืนนกตดิบว่ง ฉะนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค ๑๐. ปัชโชตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศรัทธารวบรวมไวซ้ ึง่เสบยีง 

   สริเิป็นบอ่เกดิแหง่โภคทรัพยทั์ง้หลาย 

   ความอยากผลักไสนรชนไป 

   ความอยากละไดย้ากในโลก 

   สตัวเ์ป็นอันมากตดิอยูใ่นความอยาก เหมอืนนกตดิบว่ง ฉะนัน้ 

ปาเถยยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปชัโชตสตูร 

วา่ดว้ยแสงสวา่ง 

  [๘๐] เทวดาทลูถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นแสงสวา่งในโลก 

   อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งตืน่อยูใ่นโลก 

   อะไรเลา่เป็นสหายในการท างานของผูเ้ป็นอยู ่

   อะไรเลา่เป็นเครือ่งสบืตอ่ชวีติของเขา 

   อะไรเลา่ยอ่มเลีย้งบคุคลผูเ้กยีจครา้นและไมเ่กยีจครา้น 

   ดจุมารดาเลีย้งดบูตุร 

   หมูส่ตัวท์ีม่ชีวีติอยูบ่นแผน่ดนิ อาศัยอะไรเลีย้งชพี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก 

   สตเิป็นธรรมเครือ่งตืน่อยูใ่นโลก 

   ฝงูโคเป็นสหายในการท างานของผูเ้ป็นอยู ่

   ไถเป็นเครือ่งสบืตอ่ชวีติของเขา 

   ฝนยอ่มเลีย้งบคุคลผูเ้กยีจครา้นและไมเ่กยีจครา้น 

   ดจุมารดาเลีย้งดบูตุร 

   หมูส่ตัวท์ีม่ชีวีติอยูบ่นแผน่ดนิ อาศัยฝนเลีย้งชพี 

ปชัโชตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสงัยตุ] 

๘. ฆตัวาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. อรณสตูร 

วา่ดว้ยขา้ศกึ 

  [๘๑] เทวดาทลูถามวา่ 

    คนเหลา่ไหนไมเ่ป็นขา้ศกึในโลกนี ้

   พรหมจรรยท์ีอ่ยูจ่บแลว้ของคนเหลา่ไหนไมเ่สือ่ม 

   คนเหลา่ไหนก าหนดรูค้วามอยากไดใ้นโลกนี ้

   ความเป็นไทยอ่มมแีกค่นเหลา่ไหนทกุเมือ่ 

   มารดาและบดิาหรอืพีน่อ้งไหวบ้คุคลนัน้ผูต้ัง้มั่น(ในศลี) คอืใครเลา่ 

   กษัตรยิทั์ง้หลายอภวิาทใครในโลกนี ้แมจ้ะมชีาตติ า่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    สมณะทัง้หลายในธรรมวนัิยไมเ่ป็นขา้ศกึในโลกนี ้

   พรหมจรรยท์ีอ่ยูจ่บแลว้ของสมณะทัง้หลายยอ่มไมเ่สือ่ม 

   สมณะทัง้หลายยอ่มก าหนดรูค้วามอยากได ้

   ความเป็นไทยอ่มมแีกส่มณะทัง้หลายทกุเมือ่ 

   มารดาและบดิาหรอืพีน่อ้งไหวบ้คุคลนัน้ผูต้ัง้มั่น(ในศลี) คอืสมณะ 

   กษัตรยิทั์ง้หลายอภวิาทสมณะในโลกนี ้ผูม้ชีาตติ า่ 

อรณสตูรที ่๑๑ จบ 

ฆตัวาวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ฆตัวาสตูร    ๒. รถสตูร 

     ๓. วติตสตูร    ๔. วฏุฐสิตูร 

     ๕. ภตีสตูร    ๖. นชรีตสิตูร 

     ๗. อสิสรสตูร    ๘. กามสตูร 

     ๙. ปาเถยยสตูร   ๑๐. ปัชโชตสตูร 

     ๑๑. อรณสตูร 

เทวตาสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ปฐมกัสสปสตูร 

 

๒. เทวปตุตสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. ปฐมกสัสปสตูร 

วา่ดว้ยกสัสปเทพบตุร สตูรที ่๑ 

  [๘๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป กัสสปเทพบตุรมวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงประกาศภกิษุ แตไ่มท่รงประกาศค าสัง่สอนส าหรับภกิษุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “กสัสปเทพบตุร ถา้อยา่งนัน้ การประกาศค าสัง่สอนนัน้ 

จงปรากฏแกท่า่น ณ ทีน่ีเ้ถดิ” 

  กัสสปเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    บคุคลพงึศกึษาค าสภุาษิต๑ 

   ศกึษาการเขา้ไปน่ังใกลส้มณะ 

   ศกึษาการน่ังในทีส่งัดแตผู่เ้ดยีว 

   และศกึษาการสงบระงับจติ 

  กัสสปเทพบตุรไดก้ลา่วดงันี ้พระศาสดาทรงพอพระทัยแลว้ ล าดับนัน้ 

กัสสปเทพบตุรทราบวา่ “พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว้” จงึถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปฐมกสัสปสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าสภุาษติ หมายถงึวจสีจุรติ ๔ อยา่ง ทีอ่าศัยสัจจะ ๔ อาศัยกถาวัตถ ุ๑๐ (และ) อาศัยโพธปัิกขยิ- 

   ธรรม ๓๗ ประการ (ส .ส.อ. ๑/๘๒/๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. มาฆสตูร 

 

๒. ทตุยิกสัสปสตูร 

วา่ดว้ยกสัสปเทพบตุร สตูรที ่๒ 

  [๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  กัสสปเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    ถา้ภกิษุหวงัการบรรลธุรรมทีเ่ป็นหัวใจ๑ 

   มธีรรมทีเ่ป็นหัวใจเป็นอานสิงส ์

   เธอพงึเป็นผูม้ฌีาน มจีติหลดุพน้ 

   รูค้วามเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่โลก๒ 

   มใีจด ีไมม่ตีัณหาและทฏิฐอิาศัย๓ 

ทตุยิกสัสปสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มาฆสตูร 

วา่ดว้ยมาฆเทพบตุร 

  [๘๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป มาฆเทพบตุรมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่ง 

ท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลฆา่อะไรไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่อะไรไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ขา้แตพ่ระโคดม 

   พระองคท์รงพอพระทัยการฆา่ธรรมอยา่งหนึง่ คอือะไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ การบรรลธุรรมทีเ่ป็นหวัใจ ในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัต (ส .ส.อ. ๑/๘๓/๑๐๐) 

๒ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสังขารโลก (ส .ส.อ. ๑/๘๓/๑๐๑) 

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๙๔ หนา้ ๑๐๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. มาคธสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลฆา่ความโกรธไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่ความโกรธไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ทา้ววตัรภู๑ 

   พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิการฆา่ความโกรธ 

   ซึง่มรีากเป็นพษิ มยีอดหวาน 

   เพราะบคุคลฆา่ความโกรธนัน้ไดแ้ลว้ จงึไมเ่ศรา้โศก 

มาฆสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มาคธสูตร 

วา่ดว้ยมาคธเทพบตุร 

  [๘๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  มาคธเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ย 

คาถาวา่ 

    โลกรุง่เรอืงเพราะแสงสวา่งเหลา่ใด 

   แสงสวา่งเหลา่นัน้มอียูเ่ทา่ไรในโลก 

   พวกขา้พระองคม์าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาค 

   วา่จะรูแ้สงสวา่งนัน้ไดอ้ยา่งไร๒ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ในโลกมแีสงสวา่งอยู ่๔ อยา่ง 

   อยา่งที ่๕ ไมม่ใีนโลกนี ้คอื 

   (๑) ดวงอาทติยส์อ่งสวา่งในกลางวนั 

   (๒) ดวงจันทรส์อ่งสวา่งในกลางคนื 

   (๓) ไฟสอ่งสวา่งทัง้กลางวนัและกลางคนืทกุหนทกุแหง่ 

   (๔) พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิกวา่แสงสวา่งทัง้หลาย 

   แสงสวา่งนี้เป็นแสงสวา่งอยา่งยอดเยีย่ม๓ 

มาคธสตูรที ่๔ จบ 

 
เชงิอรรถ : 
๑ ทา้ววตัรภ ูในทีน่ีห้มายถงึทา้วสักกะ (ส .ส.อ. ๑/๘๔/๑๐๐) 

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๖ หนา้ ๓๐ ในเลม่นี ้

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๖ หนา้ ๓๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. ทามลสิตูร 

 

๕. ทามลสิตูร 

วา่ดว้ยทามลเิทพบตุร 

  [๘๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ทามลเิทพบตุรมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    พราหมณ์ผูไ้มเ่กยีจครา้นพงึท าความเพยีรนี้ 

   เพราะละกามทัง้หลายได ้(และ) เพราะความเพยีรนัน้ 

   เขาจงึไมห่วังภพ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ทามลเิทพบตุร กจิไมม่แีกพ่ราหมณ์๑ 

   เพราะพราหมณ์ท ากจิเสร็จแลว้ 

   ตราบใดบคุคลยังไมไ่ดท้า่จอดในแมน่ ้าทัง้หลาย 

   ตราบนัน้เขายังตอ้งเพยีรดว้ยตัวเองทกุอยา่ง 

   แตเ่มือ่ไดท้า่จอดแลว้ ยนือยูบ่นบก 

   เขาเป็นผูถ้งึฝ่ังแลว้จงึไมต่อ้งเพยีรอกี 

    ทามลเิทพบตุร นีเ้ป็นขอ้อปุมาส าหรับพราหมณ์ 

   ผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ผูม้ปัีญญาเครือ่งบรหิาร ผูม้ฌีาน 

   เพราะเขาถงึทีส่ดุแหง่ชาตแิละมรณะ 

   เป็นผูถ้งึฝ่ังแลว้จงึไมต่อ้งเพยีร 

ทามลสิตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (ส .ส.อ. ๑/๘๖/๑๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. กามทสตูร 

 

๖. กามทสตูร 

วา่ดว้ยกามทเทพบตุร 

  [๘๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  กามทเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค สมณธรรมบ าเพ็ญไดย้าก ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค สมณธรรม 

บ าเพ็ญไดย้ากยิง่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามทเทพบตุร ชนทัง้หลายผูต้ัง้มั่นในศลี 

   ของพระเสขะ ผูต้ัง้ตนไวม้ั่นคงแลว้ 

   ยอ่มบ าเพ็ญสมณธรรมทีบ่ าเพ็ญไดย้าก 

   ความสนัโดษ๑ยอ่มน าความสขุมาให ้

   แกบ่คุคลผูอ้อกจากเรอืนบวช 

  กามทเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค 

   สิง่ทีไ่ดย้ากนี ้คอื ความสนัโดษ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามทเทพบตุร ชนเหลา่ใด 

   ยนิดใีนความสงบทางใจ 

   มใีจยนิดใีนการอบรมจติทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มไดแ้มส้ ิง่ทีไ่ดย้าก 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความสนัโดษ หมายถงึความสันโดษในปัจจัย ๔ (คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจัยเภสัช- 

   บรขิาร) (ส .ส.อ. ๑/๘๗/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. กามทสตูร 

  กามทเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค 

   สิง่ทีต่ัง้มั่นไดย้ากนี ้คอื จติ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามทเทพบตุร ชนเหลา่ใด 

   ยนิดใีนความสงบแหง่อนิทรยี ์

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มตัง้จติทีต่ัง้มั่นไดย้ากใหต้ัง้มั่นได ้

   กามทเทพบตุร พระอรยิะเหลา่นัน้ตัดขา่ยแหง่มัจจไุดแ้ลว้ 

  กามทเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค 

   ทางทีไ่ปไดย้าก คอื ทางทีไ่มส่ม า่เสมอ๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามทเทพบตุร อรยิบคุคลทัง้หลาย 

   ยอ่มไปไดแ้มใ้นทางทีไ่ปไดย้าก ซึง่เป็นทางทีไ่มส่ม า่เสมอ 

   สว่นผูไ้มใ่ชอ่รยิบคุคลยอ่มดิง่ศรีษะ 

   ตกลงไปในทางทีไ่มส่ม า่เสมอ 

    ทางนัน้สม า่เสมอส าหรับอรยิบคุคลทัง้หลาย 

   เพราะอรยิบคุคลทัง้หลาย เป็นผูส้ม า่เสมอในทางทีไ่มส่ม า่เสมอ 

กามทสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทางทีไ่มส่ม า่เสมอ ในทีน่ีห้มายถงึหมูส่ัตวผ์ูไ้มส่ม ่าเสมอ (ส .ส.อ. ๑/๘๗/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. ตายนสตูร 

 

๗. ปญัจาลจณัฑสตูร 

วา่ดว้ยปญัจาลจณัฑเทพบตุร 

  [๘๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ปัญจาลจัณฑเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของ 

พระผูม้พีระภาควา่ 

    แมใ้นทีค่ับขนั๑ผูม้ปัีญญาดจุแผน่ดนิก็ยังไดโ้อกาส๒ 

   ผูใ้ดบรรลฌุาน ผูนั้น้เป็นผูต้ ืน่ 

   เป็นผูห้ลกีออกไดอ้ยา่งองอาจ เป็นมนุี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ (ปัญจาลจัณฑะ) 

    ชนเหลา่ใดแมอ้ยูใ่นทีค่ับขนั 

   แตก่ลับไดส้ตเิพือ่การบรรลธุรรม คอื นพิพาน 

   ชนเหลา่นัน้ตัง้มั่นดแีลว้โดยชอบ 

ปญัจาลจณัฑสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตายนสตูร 

วา่ดว้ยตายนเทพบตุร 

  [๘๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ตายนเทพบตุรผูเ้คยเป็นเจา้ลทัธมิากอ่น มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีค่บัขนั หมายถงึทีค่ับขัน ๒ อยา่ง คอื (๑) ทีค่ับขันคอืนวิรณ์ (๒) ทีค่ับขันคอืกามคณุ แตใ่นทีน่ี้ 

   หมายถงึทีคั่บขันคอืนวิรณ์ (ส .ส.อ. ๑/๘๘/๑๐๒) 

๒ โอกาส ในทีน่ีห้มายถงึฌาน (ส .ส.อ. ๑/๘๘/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. ตายนสตูร 

    พราหมณ์ ทา่นจงพยายามตัดกระแส๑ 

   จงบรรเทากามเสยีเถดิ 

   เพราะหากมนุไีมล่ะกาม 

   ยอ่มเขา้ถงึความมจีติแน่วแน่๒ไมไ่ด ้

    ถา้บคุคลจะท าความเพยีร 

   พงึท าความเพยีรนัน้จรงิๆ 

   พงึบากบั่นท าความเพยีรนัน้ใหม้ั่นคง 

   เพราะวา่การบรรพชาทีป่ฏบิัตยิอ่หยอ่น 

   ยอ่มโปรยธลุคีอืกเิลสใหแ้ปดเป้ือนยิง่ขึน้ 

    ความชัว่ไมท่ าเสยีเลยดกีวา่ 

   เพราะท าแลว้ยอ่มเดอืดรอ้นภายหลัง 

   ความดใีดท าแลว้ไมเ่ดอืดรอ้นภายหลัง 

   ท าความดนัีน้ดกีวา่ 

    หญา้คาทีบ่คุคลจับไมด่ ี

   ยอ่มบาดมอืแน่นอน ฉันใด 

   ความเป็นสมณะทีบ่คุคลปฏบิัตไิมด่ ี

   ยอ่มฉุดเขา้ไปในนรก ฉันนัน้ 

    กรรมทีย่อ่หยอ่นอยา่งใดอยา่งหนึง่ วตัรทีเ่ศรา้หมอง 

   และพรหมจรรยท์ีพ่งึระลกึถงึดว้ยความระแวงสงสยั 

   ทัง้ ๓ นัน้ไมม่ผีลมาก๓ 

  ตายนเทพบตุรครัน้กลา่วดงันีแ้ลว้ ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท า 

ประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กระแส ในทีน่ีห้มายถงึกระแสแหง่ตัณหา (ส .ส.อ. ๑/๘๙/๑๐๓) 

๒ ความมจีติแนว่แน ่หมายถงึฌาน (ส .ส.อ. ๑/๘๙/๑๐๓) 

๓ ด ูข.ุธ. ๒๕/๓๑๑-๓๑๔/๗๐-๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. ตายนสตูร 

  ครัน้เมือ่ราตรนัีน้ลว่งไปแลว้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้ตายนเทพบตุรผูเ้คยเป็นเจา้ลัทธมิากอ่น มวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เมือ่ราตรผีา่นไป เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่อภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของเราวา่ 

    พราหมณ์ ทา่นจงพยายามตัดกระแส 

   จงบรรเทากามเสยีเถดิ 

   เพราะหากมนุไีมล่ะกาม 

   ยอ่มเขา้ถงึความมจีติแน่วแน่ไมไ่ด ้

    ถา้บคุคลจะท าความเพยีร 

   พงึท าความเพยีรนัน้จรงิๆ 

   พงึบากบั่นท าความเพยีรนัน้ใหม้ั่นคง 

   เพราะวา่การบรรพชาทีป่ฏบิัตยิอ่หยอ่น 

   ยอ่มโปรยธลุคีอืกเิลสใหแ้ปดเป้ือนยิง่ขึน้ 

    ความชัว่ไมท่ าเสยีเลยดกีวา่ 

   เพราะท าแลว้ยอ่มเดอืดรอ้นภายหลัง 

   ความดใีดท าแลว้ไมเ่ดอืดรอ้นภายหลัง 

   ท าความดนัีน้ดกีวา่ 

    หญา้คาทีบ่คุคลจับไมด่ ี

   ยอ่มบาดมอืแน่นอน ฉันใด 

   ความเป็นสมณะทีบ่คุคลปฏบิัตไิมด่ ี

   ยอ่มฉุดเขา้ไปในนรก ฉันนัน้ 

    กรรมทีย่อ่หยอ่นอยา่งใดอยา่งหนึง่ วตัรทีเ่ศรา้หมอง 

   และพรหมจรรยท์ีพ่งึระลกึถงึดว้ยความระแวงสงสยั 

   ทัง้ ๓ นัน้ไมม่ผีลมาก 

  ตายนเทพบตุรครัน้กลา่วดงันีแ้ลว้ไดอ้ภวิาทเรา กระท าประทักษิณแลว้หาย 

ตัวไป ณ ทีนั่น้เอง เธอทัง้หลาย จงศกึษา เลา่เรยีน ทรงจ าตายนคาถาไว ้ภกิษุ 

ทัง้หลาย ตายนคาถาประกอบดว้ยประโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย์๑” 

ตายนสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์หมายถงึมรรคพรหมจรรย ์(ส .ส.อ. ๑/๘๙/๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. จันทมิสตูร 

 

๙. จนัทมิสูตร 

วา่ดว้ยจนัทมิเทพบตุร 

  [๙๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ จันทมิเทพบตุรถกูอสรุนิทราหเูขา้จับตัวไว ้ครัง้นัน้ จันทมิเทพบตุร 

ระลกึถงึพระผูม้พีระภาค ไดก้ลา่วคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ขา้แตพ่ระพทุธเจา้ผูแ้กลว้กลา้ 

   ขอความนอบนอ้มจงมแีดพ่ระองค ์

   พระองคเ์ป็นผูห้ลดุพน้แลว้จากกเิลสทัง้ปวง 

   ขา้พระองคต์กอยูใ่นภาวะคับขนั 

   ขอพระองคจ์งเป็นสรณะแกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภจันทมิเทพบตุร ไดต้รัสกับอสรุนิทราห ู

ดว้ยพระคาถาวา่ 

    จันทมิเทพบตุรถงึตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตเ์ป็นสรณะ 

   ราห ูทา่นจงปลอ่ยจันทมิเทพบตุรเสยีเถดิ 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลาย เป็นผูอ้นุเคราะหส์ตัวโ์ลก 

  ล าดับนัน้ อสรุนิทราหปูลอ่ยจันทมิเทพบตุรแลว้ ก็เรง่รบีเขา้ไปหาทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรูถงึทีอ่ยู ่เป็นผูเ้ศรา้สลดใจ เกดิขนพองสยองเกลา้ ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร 

  ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับอสรุนิทราหผููย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ดว้ยคาถาวา่ 

    ราห ูท าไมทา่นจงึรบีปลอ่ยจันทมิเทพบตุรเสยีเลา่ 

   ท าไมทา่นจงึเศรา้สลดใจ มายนืกลัวอยูเ่ลา่ 

  อสรุนิทราหกูลา่ววา่ 

    ขา้พเจา้ถกูขบัดว้ยคาถาของพระพทุธเจา้ 

   หากขา้พเจา้ไมป่ลอ่ยจันทมิเทพบตุร 

   ศรีษะของขา้พเจา้พงึแตก ๗ เสีย่ง 

   มชีวีติอยูก็่จะไมไ่ดรั้บความสขุเลย 

จนัทมิสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. สรุยิสตูร 

 

๑๐. สรุยิสตูร 

วา่ดว้ยสรุยิเทพบตุร 

  [๙๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ สรุยิเทพบตุรถกูอสรุนิทราหเูขา้จับตัวไว ้ครัง้นัน้ สรุยิเทพบตุรระลกึถงึ 

พระผูม้พีระภาค ไดก้ลา่วคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ขา้แตพ่ระพทุธเจา้ผูแ้กลว้กลา้ 

   ขอความนอบนอ้มจงมแีดพ่ระองค ์

   พระองคเ์ป็นผูห้ลดุพน้แลว้จากกเิลสทัง้ปวง 

   ขา้พระองคต์กอยูใ่นภาวะคับขนั 

   ขอพระองคจ์งเป็นสรณะแกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ๑ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภสรุยิเทพบตุร ไดต้รัสกับอสรุนิทราหู 

ดว้ยพระคาถาวา่ 

    สรุยิเทพบตุรถงึตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตเ์ป็นสรณะ 

   ราห ูทา่นจงปลอ่ยสรุยิเทพบตุรเสยีเถดิ 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลาย เป็นผูอ้นุเคราะหส์ตัวโ์ลก 

   สรุยิเทพบตุรเป็นผูส้อ่งแสง ท าความสวา่งในทีม่ดืมดิ 

   มสีณัฐานเป็นวงกลม มเีดชสงู 

   ทา่นอยา่อมสรุยิเทพบตุรผูเ้ทีย่วไปในอากาศเลย 

   ราห ูทา่นจงปลอ่ยสรุยิเทพบตุรผูเ้ป็นบตุรของเราเสยีเถดิ 

  ล าดับนัน้ อสรุนิทราหปูลอ่ยสรุยิเทพบตุรแลว้ก็เรง่รบีเขา้ไปหาทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรูถงึทีอ่ยู ่เป็นผูเ้ศรา้สลดใจ เกดิขนพองสยองเกลา้ ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๙๐ หนา้ ๙๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับอสรุนิทราหผููย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ดว้ยคาถาวา่ 

    ราห ูท าไมทา่นจงึรบีปลอ่ยสรุยิเทพบตุรเสยีเลา่ 

   ท าไมทา่นจงึเศรา้สลดใจ มายนืกลัวอยูเ่ลา่ 

  อสรุนิทราหกูลา่ววา่ 

    ขา้พเจา้ถกูขบัดว้ยคาถาของพระพทุธเจา้ 

   หากขา้พเจา้ไมพ่งึปลอ่ยสรุยิเทพบตุร 

   ศรีษะของขา้พเจา้พงึแตก ๗ เสีย่ง 

   มชีวีติอยูก็่จะไมไ่ดรั้บความสขุเลย๑ 

สรุยิสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ปฐมกัสสปสตูร   ๒. ทตุยิกสัสปสตูร 

     ๓. มาฆสตูร    ๔. มาคธสตูร 

     ๕. ทามลสิตูร    ๖. กามทสตูร 

     ๗. ปัญจาลจัณฑสตูร   ๘. ตายนสตูร 

     ๙. จันทมิสตูร    ๑๐. สรุยิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๙๐ หนา้ ๙๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๑. จันทมิสสตูร 

 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนาถบณิฑกิเทพบตุร 

๑. จนัทมิสสตูร 

วา่ดว้ยจนัทมิสเทพบตุร 

  [๙๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป จันทมิสเทพบตุรมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ชนเหลา่ใดบรรลฌุาน 

   มจีติเป็นหนึง่ผดุขึน้ มปัีญญา มสีต ิ

   ชนเหลา่นัน้จักถงึความสวสัด ี

   ดจุเนือ้ทรายในซอกเขาทีป่ราศจากริน้และยงุ ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนเหลา่ใดบรรลฌุาน 

   ไมป่ระมาท ละกเิลสได ้

   ชนเหลา่นัน้จักถงึฝ่ัง 

   ดจุปลาท าลายขา่ยไดแ้ลว้วา่ยไป ฉะนัน้ 

จนัทมิสสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒.อนาถปิณฑกิวรรค ๓. ทฆีลัฏฐสิตูร 

 

๒. เวณฑสุตูร 

วา่ดว้ยเวณฑเุทพบตุร 

  [๙๓] เวณฑเุทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของ 

พระผูม้พีระภาควา่ 

    ชนเหลา่ใดน่ังใกลพ้ระสคุต 

   มอบตนไวใ้นศาสนาของพระโคดม 

   ไมป่ระมาท ตามศกึษาอยู ่

   ชนเหลา่นัน้ถงึความสขุแลว้จรงิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ (เวณฑ)ุ 

    ชนเหลา่ใดเป็นผูเ้พง่พนิจิ 

   ตามศกึษาในบทค าสอนทีเ่รากลา่วไวแ้ลว้ 

   ชนเหลา่นัน้ไมป่ระมาทตลอดเวลา 

   ไมพ่งึไปสูอ่ านาจแหง่มัจจ ุ

เวณฑสุตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทฆีลฏัฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฆีลฏัฐเิทพบตุร 

  [๙๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ทฆีลัฏฐเิทพบตุรมวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเวฬวุัน เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๔. นันทนสตูร 

    ถา้ภกิษุหวงัการบรรลธุรรมทีเ่ป็นหัวใจ 

   มธีรรมทีเ่ป็นหัวใจเป็นอานสิงส ์

   เธอพงึเป็นผูม้ฌีาน มจีติหลดุพน้ 

   รูค้วามเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่โลก 

   มใีจด ีไมม่ตีัณหาและทฏิฐอิาศัย๑ 

ทฆีลฏัฐสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นนัทนสูตร 

วา่ดว้ยนนัทนเทพบตุร 

  [๙๕] นันทนเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตพ่ระโคดม ผูม้ปัีญญาดจุแผน่ดนิ 

   ขา้พระองคข์อทลูถามพระองคถ์งึญาณทัสสนะ๒ 

   อันไมม่สี ิง่ใดขวางกัน้ของพระผูม้พีระภาค 

    บัณฑติทัง้หลายเรยีกบคุคล 

   ประเภทใดวา่เป็นผูม้ศีลี 

   ประเภทใดวา่เป็นผูม้ปัีญญา 

    บคุคลประเภทใดลว่งทกุขไ์ด ้

   เทวดาทัง้หลายบชูาบคุคลประเภทใด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๘๓ หนา้ ๘๘ ในเลม่นี ้

๒ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณา ทบทวน คอืส ารวจรูม้รรคผล 

   กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ กเิลสทีเ่หลอือยู ่และนพิพาน(เวน้พระอรหันต ์ไมม่กีารพจิารณากเิลสทียั่งเหลอือยู)่ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๕. จันทนสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลใดมศีลี มปัีญญา อบรมตนดแีลว้ 

   มจีติตัง้มั่น ยนิดใีนฌาน มสีต ิ

   ละความเศรา้โศกไดห้มดสิน้ ส ิน้อาสวะแลว้ 

   เหลอืไวแ้ตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกบคุคลประเภทนัน้วา่ 

   เป็นผูม้ศีลี เป็นผูม้ปัีญญา 

    บคุคลประเภทนัน้ลว่งทกุขไ์ดแ้ลว้ 

   เทวดาทัง้หลายบชูาบคุคลประเภทนัน้ 

นนัทนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จนัทนสูตร 

วา่ดว้ยจนัทนเทพบตุร 

  [๙๖] จันทนเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลผูไ้มเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   จะขา้มโอฆะไดอ้ยา่งไร 

   ใครไมจ่มในหว้งน ้าลกึซึง่ไมม่ทีีพ่ ึง่ ไมม่ทีีย่ดึเหนีย่ว 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี มปัีญญา 

   มจีติตัง้มั่นด ีปรารภความเพยีร 

   อทุศิกายและใจตลอดกาลทกุเมือ่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๖. วาสทัุตตสตูร 

   ยอ่มขา้มโอฆะทีข่า้มไดย้าก 

   เขาเวน้ขาดแลว้จากกามสญัญา๑ลว่งรปูสงัโยชนไ์ด ้๒ 

   มคีวามก าหนัดดว้ยความเพลดิเพลนิสิน้แลว้ 

   ยอ่มไมจ่มในหว้งน ้าลกึ 

จนัทนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. วาสทุตัตสตูร 

วา่ดว้ยวาสทุตัตเทพบตุร 

  [๙๗] วาสทัุตตเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านัก 

ของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ภกิษุพงึอยูอ่ยา่งมสีต ิเพือ่ละกามราคะ 

   เหมอืนบคุคลถกูแทงดว้ยหอก มุง่ถอนหอกออก 

   เหมอืนบคุคลถกูไฟไหมอ้ยูบ่นศรีษะ มุง่ดับไฟ ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ภกิษุพงึอยูอ่ยา่งมสีต ิเพือ่ละสกักายทฏิฐ ิ

   เหมอืนบคุคลถกูแทงดว้ยหอก มุง่ถอนหอกออก 

   เหมอืนบคุคลถกูไฟไหมอ้ยูบ่นศรีษะ มุง่ดับไฟ ฉะนัน้๓ 

วาสทุตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามสญัญา หมายถงึอทุธัมภาคยิสังโยชน ์๕ ประการ (ส .ส.อ. ๙๖-๙๗/๑๐๖) 

๒ รปูสงัโยชน ์หมายถงึโอรัมภาคยิสังโยชน ์๕ ประการ (ส .ส.อ. ๙๖-๙๗/๑๐๖) 

๓ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๘. กกธุสตูร 

 

๗. สพุรหมสูตร 

วา่ดว้ยสพุรหมเทพบตุร 

  [๙๘] สพุรหมเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยคาถานีว้า่ 

    จตินีส้ะดุง้อยูเ่ป็นนติย ์ใจนีห้วาดเสยีวอยูเ่ป็นนติย ์

   เมือ่กจิทัง้หลายยังไมเ่กดิขึน้ก็ด ีเกดิขึน้แลว้ก็ด ี

   ถา้ความไมส่ะดุง้กลัวมอียู ่

   พระองคผ์ูท้ีข่า้พระองคท์ลูถามแลว้ 

   ขอจงตรัสบอกขอ้ความนัน้แกข่า้พระองค ์

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    นอกจากปัญญาเครือ่งตรัสรู ้ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

   ความส ารวมอนิทรยี ์และการสละทกุสิง่ทกุอยา่ง 

   เรายังไมเ่ห็นความสวสัดแีหง่สตัวทั์ง้หลายเลย 

  สพุรหมเทพบตุรไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ ฯลฯ หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สพุรหมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กกธุสตูร 

วา่ดว้ยกกธุเทพบตุร 

  [๙๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระอัญชนวนั สถานทีพ่ระราชทาน 

อภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตเมอืงสาเกต ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป กกธุเทพบตุรมวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระอัญชนวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระสมณะ พระองคท์รงยนิดอียูห่รอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๘. กกธุสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อาวโุส เราไดอ้ะไรเลา่” 

  “ขา้แตพ่ระสมณะ ถา้อยา่งนัน้ พระองคท์รงเศรา้โศกอยูห่รอื” 

  “อาวโุส เราเสือ่มเสยีอะไรเลา่” 

  “ขา้แตพ่ระสมณะ ถา้อยา่งนัน้ พระองคไ์มท่รงยนิดเีลย ไมท่รงเศรา้โศกเลยหรอื” 

  “เป็นเชน่นัน้ อาวโุส” 

  กกธุเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้ป็นภกิษุ 

   พระองคไ์มท่รงมคีวามทกุขบ์า้งหรอื 

   ไมท่รงมคีวามเพลดิเพลนิบา้งหรอื 

   ความไมย่นิดไีมค่รอบง าพระองคผ์ูอ้ยูผู่เ้ดยีวหรอื 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ยักษ์ เราไมม่คีวามทกุขแ์ละความเพลดิเพลนิ 

   อนึง่ ความไมย่นิดก็ีไมค่รอบง าเราผูอ้ยูผู่เ้ดยีว 

  กกธุเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้ป็นภกิษุ 

   ท าไมพระองคจ์งึไมม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามเพลดิเพลนิ 

   ท าไมความไมย่นิดจีงึไมค่รอบง าพระองคผ์ูอ้ยูผู่เ้ดยีว 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ผูม้คีวามทกุขเ์ทา่นัน้จงึมคีวามเพลดิเพลนิ 

   ผูม้คีวามเพลดิเพลนิเทา่นัน้จงึมคีวามทกุข ์

   (สว่น)ภกิษุเป็นผูไ้มม่คีวามเพลดิเพลนิ เป็นผูไ้มม่คีวามทกุข ์

   ทา่นจงรูอ้ยา่งนีเ้ถดิ อาวโุส 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๙. อตุตรสตูร 

  กกธุเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    นานจรงิหนอ ขา้พระองคจ์งึจะพบเห็นภกิษุ 

   ผูเ้ป็นพราหมณ์ ผูด้ับสนทิแลว้ ไมม่คีวามเพลดิเพลนิ 

   ไมม่คีวามทกุข ์ผูข้า้มพน้เครือ่งขอ้งในโลกไดแ้ลว้ 

กกธุสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อตุตรสตูร 

วา่ดว้ยอตุตรเทพบตุร 

  [๑๐๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุราชคฤห ์

  อตุตรเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    ชวีติถกูชราน าเขา้ไป อายจุงึสัน้ 

   ผูท้ีถ่กูชราน าเขา้ไปแลว้ ไมม่เีครือ่งตา้นทาน 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรท าบญุทีน่ าความสขุมาให ้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชวีติถกูชราน าเขา้ไป อายจุงึสัน้ 

   ผูท้ีถ่กูชราน าเขา้ไปแลว้ ไมม่เีครือ่งตา้นทาน 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ๒ 

อตุตรสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๓ หนา้ ๔ ในเล่มนี ้

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๓ หนา้ ๔ ในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค ๑๐. อนาถปิณฑกิสตูร 

 

๑๐. อนาถปิณฑกิสตูร 

วา่ดว้ยอนาถบณิฑกิเทพบตุร 

  [๑๐๑] อนาถบณิฑกิเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นี้ 

ในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    พระเชตวนันีนั้น้มหีมูฤ่าษีพ านักอยู ่

   พระผูเ้ป็นธรรมราชาก็ประทับอยู ่

   เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิกข่า้พระองค ์

    การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอันสงูสดุ ๑ 

   สตัวทั์ง้หลายยอ่มบรสิทุธิด์ว้ยธรรม ๕ ประการนี ้

   หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืดว้ยทรัพยไ์ม ่

    เพราะเหตนัุน้แหละ คนฉลาดเมือ่เห็นประโยชนต์น 

   ควรเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถดิ 

   เพราะเมือ่เลอืกเฟ้นเชน่นี ้ยอ่มหมดจดไดใ้นธรรมเหลา่นัน้ 

   พระสารบีตุรเทา่นัน้เป็นผูย้อดเยีย่มกวา่ภกิษุผูถ้งึฝ่ัง 

   ดว้ยปัญญา ศลี และความสงบ๑ 

  อนาถบณิฑกิเทพบตุรไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาค เมือ่ราตรนัีน้ลว่งไปแลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คนืนีเ้ทพบตุรองคห์นึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เมือ่ราตร ี

ผา่นไป เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่อภวิาทเราแลว้ยนือยู ่

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของเราวา่ 

    พระเชตวนันีนั้น้มหีมูฤ่าษีพ านักอยู ่

   พระผูเ้ป็นธรรมราชาก็ประทับอยู ่

   เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิกข่า้พระองค์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๔๘ หนา้ ๖๑-๖๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๒. อนาถปิณฑกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอันสงูสดุ ๑ 

   สตัวทั์ง้หลายยอ่มบรสิทุธิด์ว้ยธรรม ๕ ประการนี ้

   หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืดว้ยทรัพยไ์ม ่

    เพราะเหตนัุน้แหละ คนฉลาดเมือ่เห็นประโยชนต์น 

   ควรเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถดิ 

   เพราะเมือ่เลอืกเฟ้นเชน่นี ้ยอ่มหมดจดไดใ้นธรรมเหลา่นัน้ 

   พระสารบีตุรเทา่นัน้เป็นผูย้อดเยีย่มกวา่ภกิษุผูถ้งึฝ่ัง 

   ดว้ยปัญญา ศลี และความสงบ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทพบตุรนัน้ไดก้ลา่วดังนี ้อภวิาทเรา กระท าประทักษิณแลว้ 

หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เทพบตุรนัน้เห็นจะเป็นอนาถบณิฑกิ- 

เทพบตุรแน่นอน อนาถบณิฑกิคหบดไีดเ้ลือ่มใสยิง่นักในทา่นพระสารบีตุร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อานนท ์เธอคดิถกูแลว้ เทพบตุรนัน้ 

คอือนาถบณิฑกิเศรษฐน่ัีนเอง” 

อนาถปิณฑกิสตูรที ่๑๐ จบ 

อนาถปิณฑกิวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. จันทมิสสตูร   ๒. เวณฑสุตูร 

     ๓. ทฆีลัฏฐสิตูร   ๔. นันทนสตูร 

     ๕. จันทนสตูร    ๖. วาสทัุตตสตูร 

     ๗. สพุรหมสตูร   ๘. กกธุสตูร 

     ๙. อตุตรสตูร    ๑๐. อนาถปิณฑกิสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๑. สวิสตูร 

 

๓. นานาตติถยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเทพบตุรผูเ้ป็นสาวกของเดยีรถยีต์า่ง ๆ 

๑. สวิสตูร 

วา่ดว้ยสวิเทพบตุร 

  [๑๐๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป สวิเทพบตุรมวีรรณะงดงาม 

ยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มเป็นผูป้ระเสรฐิ ไมเ่ป็นผูต้กต า่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ยอ่มไดปั้ญญา 

   หาไดปั้ญญาจากคนอันธพาลอืน่ไม ่

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มไมเ่ศรา้โศกในทา่มกลางคนผูเ้ศรา้โศก 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มรุง่เรอืงในทา่มกลางแหง่ญาต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๒. เขมสตูร 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   สตัวทั์ง้หลายรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ ยอ่มไปสูส่คุต ิ

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   สตัวทั์ง้หลายรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มด ารงอยูไ่ดต้ลอดไป๑ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบสวิเทพบตุรดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลควรสมาคมกับพวกสตับรุษุเทา่นัน้ 

   ควรท าความสนทิสนมกับพวกสตับรุษุ 

   บคุคลรูแ้จง้สทัธรรมของพวกสตับรุษุแลว้ 

   ยอ่มหลดุพน้จากทกุขทั์ง้ปวง๒ 

สวิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เขมสตูร 

วา่ดว้ยเขมเทพบตุร 

  [๑๐๓] เขมเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นี้ในส านัก 

ของพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนพาลผูม้ปัีญญาทรามประพฤตตินเป็นเหมอืนศัตร ู

   ยอ่มท ากรรมอันลามกซึง่ใหผ้ลเผ็ดรอ้น 

    บคุคลท ากรรมใดแลว้ยอ่มเดอืดรอ้นในภายหลัง 

   และมหีนา้นองดว้ยน ้าตา รอ้งไหอ้ยู ่ไดรั้บผลกรรมใด 

   กรรมทีท่ าแลว้นัน้เป็นกรรมไมด่ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๓๑ หนา้ ๓๕-๓๖ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๓๑ หนา้ ๓๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๓. เสรสีตูร 

    บคุคลท ากรรมใดแลว้ไมเ่ดอืดรอ้นในภายหลัง 

   มจีติใจแชม่ชืน่เบกิบานไดรั้บผลกรรมใด 

   กรรมทีท่ าแลว้นัน้เป็นกรรมด ี

    บคุคลรูว้า่กรรมใดเป็นประโยชนแ์กต่น 

   ควรรบีลงมอืกระท ากรรมนัน้ทันท ี

   อยา่พยายามเป็นนักปราชญเ์จา้ความคดิ 

   ดว้ยความคดิอยา่งพอ่คา้เกวยีนเลย 

   พอ่คา้เกวยีนเลีย่งหนทางสายใหญท่ีไ่มข่รขุระ 

   ใชห้นทางทีข่รขุระ จนเพลาเกวยีนหัก ซบเซาอยู ่ฉันใด 

    บคุคลหลกีจากธรรม ประพฤตติามอธรรม ก็ฉันนัน้ 

   เป็นคนเขลา ด าเนนิไปสูท่างแหง่ความตาย ซบเซาอยู ่

   เหมอืนพอ่คา้เกวยีนมเีพลาเกวยีนหักแลว้ ฉะนัน้ 

เขมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เสรสีตูร 

วา่ดว้ยเสรเีทพบตุร 

  [๑๐๔] เสรเีทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคดว้ยคาถาวา่ 

    เทวดาและมนุษยทั์ง้สองพวก 

   ตา่งก็พอใจขา้วดว้ยกันทัง้นัน้ 

   สว่นผูท้ีไ่มพ่อใจขา้ว ชือ่วา่ยักษ์โดยแท ้๑ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๔๓ หนา้ ๕๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๓. เสรสีตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนเหลา่ใดมใีจเลือ่มใสใหข้า้วนัน้ดว้ยศรัทธา 

   ขา้วนัน้เองยอ่มค ้าชชูนเหลา่นัน้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

   เพราะเหตนัุน้ บคุคลพงึก าจัดความตระหนี่ 

   ครอบง ามลทนิแลว้ใหท้านเถดิ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

  เสรเีทพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

พระผูม้พีระภาคตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ 

    ชนเหลา่ใดมใีจเลือ่มใส ใหข้า้วนัน้ดว้ยศรัทธา 

   ขา้วนัน้เองยอ่มค ้าชชูนเหลา่นัน้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

   เพราะเหตนัุน้ บคุคลพงึก าจัดความตระหนี่ 

   ครอบง ามลทนิแลว้ใหท้านเถดิ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ขา้พระองคไ์ดเ้ป็นพระเจา้แผน่ดนิ 

มนีามวา่เสร ีเป็นทายก เป็นทานบด ีเป็นผูก้ลา่วชมคณุแหง่ทาน ขา้พระองคไ์ด ้

ใหท้านแกส่มณพราหมณ์ คนก าพรา้ คนเดนิทางไกล วณพิกและยาจกทัง้หลาย 

ทีป่ระตทัูง้ ๔ ดา้น ครัน้ตอ่มาพวกฝ่ายในพากันเขา้ไปหาขา้พระองคแ์ลว้ ไดก้ลา่ว 

ดังนีว้า่ ‘พระองคท์รงใหท้าน แตพ่วกหมอ่มฉันไมไ่ดใ้หท้านเลย เป็นการชอบทีพ่วก 

หมอ่มฉันจะไดอ้าศัยใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใหท้านและท าบญุบา้ง’ ขา้พระองค ์

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เราเองเป็นทายก เป็นทานบด ีเป็นผูก้ลา่วชมคณุแหง่ทาน 

เมือ่มผีูพ้ดูวา่ ‘พวกหมอ่มฉันจะใหท้าน’ เราจะวา่อะไรได’้ ขา้พระองคจ์งึมอบ 

ประตดูา้นที ่๑ ใหพ้วกฝ่ายในไป พวกฝ่ายในก็พากันใหท้านทีป่ระตนัูน้ ทานของ 

ขา้พระองคจ์งึลดไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัน้ตอ่มาพวกกษัตรยิพ์ากันเขา้ไปหาขา้พระองคไ์ด ้

ตรัสดังนีว้า่ ‘พระองคท์รงใหท้าน พวกฝ่ายในก็ใหท้าน พวกหมอ่มฉันไมไ่ดใ้หท้าน 

เป็นการชอบทีพ่วกหมอ่มฉันจะไดอ้าศัยใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใหท้านและท าบญุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๓. เสรสีตูร 

บา้ง’ ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เราเองก็เป็นทายก เป็นทานบด ีเป็นผูก้ลา่วชม 

คณุแหง่ทาน เมือ่มผีูพ้ดูวา่ ‘พวกหมอ่มฉันจะใหท้าน’ เราจะวา่อะไรได’้ ขา้พระองค ์

จงึมอบประตดูา้นที ่๒ ใหแ้กพ่วกกษัตรยิไ์ป พวกกษัตรยิก็์พากันใหท้านทีป่ระตนัูน้ 

ทานของขา้พระองคจ์งึลดไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัน้ตอ่มาพวกพลกาย(ขา้ราชการฝ่ายทหาร) เขา้ไป 

หาขา้พระองคไ์ดก้ลา่วดังนีว้า่ ‘พระองคก็์ทรงใหท้าน พวกฝ่ายในก็ใหท้าน พวก 

กษัตรยิก็์ทรงใหท้าน พวกหมอ่มฉันมไิดใ้หท้าน เป็นการชอบทีพ่วกหมอ่มฉันจะได ้

อาศัยใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใหท้านและท าบญุบา้ง’ ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ ‘เราเองก็เป็นทายก เป็นทานบด ีเป็นผูก้ลา่วชมคณุแหง่ทาน เมือ่มผีูพ้ดูวา่ 

‘พวกหมอ่มฉันจะใหท้าน’ เราจะวา่อะไรได’้ ขา้พระองคจ์งึมอบประตดูา้นที ่๓ ใหพ้วก 

พลกายไป พวกพลกายก็พากันใหท้านทีป่ระตนัูน้ ทานของขา้พระองคจ์งึลดไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัน้ตอ่มามพีวกพราหมณคหบดเีขา้ไปหาขา้พระองค ์

ไดก้ลา่วดังนีว้า่ ‘พระองคก็์ทรงใหท้าน พวกฝ่ายในก็ใหท้าน พวกกษัตรยิก็์ทรง 

ใหท้าน พวกพลกายก็ใหท้าน แตพ่วกหมอ่มฉันมไิดใ้หท้าน เป็นการชอบทีพ่วก 

หมอ่มฉันจะไดอ้าศัยใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใหท้านและท าบญุบา้ง’ ขา้พระองค ์

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เราเองก็เป็นทายก เป็นทานบด ีเป็นผูก้ลา่วชมคณุแหง่ทาน’ 

เมือ่มผีูพ้ดูวา่ ‘พวกหมอ่มฉันจะใหท้าน’ เราจะวา่อะไรได’้ ขา้พระองคจ์งึมอบประต ู

ดา้นที ่๔ ใหพ้วกพราหมณคหบดไีป พวกพราหมณคหบดก็ีพากันใหท้านทีป่ระตนัูน้ 

ทานของขา้พระองคจ์งึลดไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกบรุษุทัง้หลายตา่งพากันไปหาขา้พระองค ์ไดก้ลา่ว 

ดังนีว้า่ ‘บัดนีพ้ระองคจ์ะไมท่รงใหท้านในทีไ่หน ๆ อกีหรอื’ เมือ่เขากลา่วอยา่งนี้ 

ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับบรุษุเหลา่นัน้ดังนี้วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ ในชนบท 

ภายนอก ทีใ่ดมรีายไดด้เีกดิขึน้ พวกทา่นจงรวบรวมสง่เขา้ไปในวงักึง่หนึง่ อกีกึง่หนึง่ 

พวกทา่นจงใหท้านแกส่มณพราหมณ์ คนก าพรา้ คนเดนิทางไกล วณพิก และยาจก 

ทัง้หลายในชนบทนัน้เถดิ’ ขา้พระองคจ์งึยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่บญุทีไ่ดท้ าไวต้ลอดกาลนาน 

อยา่งนี ้(ทีส่ดุ)แหง่กศุลธรรมทีไ่ดท้ าไวต้ลอดกาลนานอยา่งนี้วา่ ‘บญุเทา่นี(้พอแลว้)’ 

วา่ ‘ผลของบญุเทา่นี(้พอแลว้)’ หรอืวา่ ‘บญุเทา่นี้(พอแลว้)ทีเ่ราพงึด ารงอยูใ่นสวรรค’์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๔. ฆฏกิารสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ 

    ชนเหลา่ใดมใีจเลือ่มใส ใหข้า้วนัน้ดว้ยศรัทธา 

   ขา้วนัน้เองยอ่มค ้าชชูนเหลา่นัน้ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

   เพราะเหตนัุน้ บคุคลพงึก าจัดความตระหนี ่

   ครอบง ามลทนิแลว้ใหท้านเถดิ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้” 

เสรสีตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ฆฏกิารสตูร 

วา่ดว้ยฆฏกิารเทพบตุร 

  [๑๐๕] ฆฏกิารเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านัก 

ของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ภกิษุ ๗ รปู ผูบ้ังเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา 

   เป็นผูห้ลดุพน้ สิน้ราคะและโทสะแลว้ 

   ขา้มพน้ตัณหาทีซ่า่นไปในโลกได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ภกิษุเหลา่นัน้ คอืใครบา้ง 

   ไดข้า้มพน้เปือกตม คอืบว่งความตาย 

   ทีใ่คร ๆ ขา้มไดแ้สนยาก 

   ละทิง้กายมนุษยแ์ลว้กา้วลว่งโยคะอันเป็นทพิยไ์ด ้

  ฆฏกิารเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ภกิษุ ๓ รปูเหลา่นี ้คอื ทา่นอปุกะ 

   ทา่นผลคัณฑะ และทา่นปกุกสุาต ิ

   ภกิษุอกี ๔ รปู คอื ทา่นภัททยิะ ทา่นขณัฑเทวะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๔. ฆฏกิารสตูร 

   ทา่นพหทัุนต ีและทา่นสงิคยิะ 

   ภกิษุเหลา่นัน้ละทิง้กายมนุษยแ์ลว้ 

   กา้วลว่งโยคะอันเป็นทพิยไ์ด ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

    ทา่นผูฉ้ลาดมักกลา่วสรรเสรญิภกิษุเหลา่นัน้ 

   ผูล้ะบว่งมารไดแ้ลว้ 

   ภกิษุเหลา่นัน้รูธ้รรมของใครเลา่ 

   จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

  ฆฏกิารเทพบตุรทลูตอบวา่ 

    ทา่นเหลา่นัน้รูธ้รรมของผูใ้ด 

   จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

   ผูนั้น้มใิชใ่ครอืน่นอกจากพระผูม้พีระภาค 

   (และ) นอกจากค าสัง่สอนของพระองค ์

    ทา่นเหลา่นัน้รูธ้รรมเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่นามรปูแลว้ 

   จงึตัดเครือ่งผกูคอืภพได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

    ทา่นกลา่ววาจาลกึซึง้ 

   ทีรู่ไ้ดย้าก เขา้ใจใหด้ไีดย้าก 

   ทา่นรูธ้รรมของใคร จงึกลา่ววาจาเชน่นีไ้ด ้

  ฆฏกิารเทพบตุรทลูตอบวา่ 

    เมือ่กอ่นขา้พระองคเ์ป็นชา่งหมอ้ 

   ปั้นหมอ้อยูใ่นแควน้เวภฬงิคะ เป็นผูเ้ลีย้งดมูารดาและบดิา 

   เป็นอบุาสกของพระกัสสปพทุธเจา้ เวน้ขาดจากเมถนุธรรม 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๔. ฆฏกิารสตูร 

   ประพฤตพิรหมจรรย ์ไมม่อีามสิ 

   ไดเ้คยเป็นคนหมูบ่า้นเดยีวกันกับพระองค ์

   ทัง้เคยเป็นสหายของพระองคใ์นกาลกอ่น 

    ขา้พระองคร์ูจั้กภกิษุ ๗ รูปเหลา่นี ้

   ผูห้ลดุพน้แลว้ สิน้ราคะและโทสะแลว้ 

   ขา้มพน้ตัณหาทีซ่า่นไปในโลกได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    นายชา่งหมอ้ จรงิอยา่งทีท่า่นพดูน่ันแหละ 

   เมือ่กอ่นนัน้ทา่นเคยเป็นชา่งหมอ้ 

   ปั้นหมอ้อยูใ่นแควน้เวภฬงิคะ เป็นผูเ้ลีย้งดมูารดาและบดิา 

   เป็นอบุาสกของพระกัสสปพทุธเจา้ เวน้ขาดจากเมถนุธรรม 

   ประพฤตพิรหมจรรย ์ไมม่อีามสิ 

   ไดเ้คยเป็นคนหมูบ่า้นเดยีวกันกับเรา 

   ทัง้เคยเป็นสหายของเราในกาลกอ่น 

  พระสงัคตีกิาจารยก์ลา่ววา่ 

    สหายเกา่ทัง้สอง ผูเ้คยอบรมตนมาแลว้ 

   เหลอืไวแ้ตร่า่งกายในชาตสิดุทา้ย 

   ไดม้าพบกันดว้ยอาการอยา่งนี้๑ 

ฆฏกิารสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คาถาในสตูรนีด้คูาถาขอ้ ๕๐ หนา้ ๖๔-๖๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๕. ชนัตสุตูร 

 

๕. ชนัตสุูตร 

วา่ดว้ยชนัตเุทพบตุร 

  [๑๐๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ ภกิษุจ านวนมากอยูใ่นกฎุป่ีา ขา้งภเูขาหมิพานต ์แควน้โกศล เป็นผู ้

ฟุ้งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพร ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ 

มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์

  ครัน้ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ ชนัตเุทพบตุรเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่ว 

กับภกิษุเหลา่นัน้ดว้ยคาถาทัง้หลายวา่ 

    ในกาลกอ่น พวกภกิษุสาวกของพระโคดม 

   เป็นอยูเ่รยีบงา่ย ไมม่ักมากการแสวงหาบณิฑบาต 

   ไมม่ักมากทีน่อนทีน่ั่ง 

   ทา่นรูว้า่ส ิง่ทัง้ปวงในโลกเป็นของไมเ่ทีย่ง 

   จงึกระท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

    สว่นทา่นเหลา่นี ้ท าตนเป็นคนเลีย้งยาก 

   กนิ ๆ แลว้ก็นอนเหมอืนคนทีโ่กงชาวบา้น 

   หมกมุน่อยูใ่นเรอืนของคนอืน่ 

    ขา้พเจา้ท าอัญชลตีอ่สงฆแ์ลว้ 

   ขอพดูกับทา่นบางพวกในทีน่ีว้า่ 

   พวกทา่นถกูเขาทอดทิง้แลว้ เป็นคนอนาถาเหมอืนเปรต 

    ขา้พเจา้กลา่วหมายเอาบคุคลพวกทีป่ระมาทอยู ่

   สว่นทา่นเหลา่ใดไมป่ระมาท 

   ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มทา่นเหลา่นัน้๑ 

ชนัตสุตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๓๓ หนา้ ๓๓๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๖. โรหติัสสสตูร 

 

๖. โรหติสัสสตูร 

วา่ดว้ยโรหติสัสเทพบตุร 

  [๑๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  โรหติัสสเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคส์ามารถหรอืหนอทีจ่ะทรงรู ้ทรงเห็น หรอืทรง 

ถงึทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตดิว้ยการไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ 

ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป” 

  โรหติัสสเทพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุ 

แหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ 

ดว้ยการไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมแีลว้ ขา้พระองคเ์ป็นฤาษีชือ่โรหติัสสะ 

เป็นบตุรของผูใ้หญบ่า้นเปรยีบไดก้ับนายขมังธนู มฤีทธิ ์เหาะได ้ความเร็วของ 

ขา้พระองคนั์น้เปรยีบไดก้บันายขมังธนู ผูย้งิธนูแมน่ย า ศกึษามาดแีลว้ ผูเ้ชีย่วชาญ 

ช า่ชอง ฝึกซอ้มมาด ีพงึยงิลกูศรเบาใหผ้า่นเงาตาลดา้นขวางไปไดโ้ดยไมย่าก ฉะนัน้ 

การยา่งเทา้แตล่ะกา้วของขา้พระองคเ์ปรยีบไดก้ับระยะทางจากทะเลดา้นตะวนัออก 

ถงึทะเลดา้นตะวนัตก ฉะนัน้ ความปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘เราจักถงึทีส่ดุแหง่โลก 

ดว้ยการไป’ เกดิแกข่า้พระองคนั์น้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคนั์น้เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยความเร็วและการยา่งเทา้อยา่งนี ้เวน้จากการกนิ การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ 

การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การหลับ และการบรรเทาความเหน็ดเหนือ่ย มอีายุ 

๑๐๐ ปี ด ารงชพีอยูไ่ดต้ัง้ ๑๐๐ ปี ด าเนนิไปไดต้ัง้ ๑๐๐ ปี ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก 

ก็ตายเสยีกอ่นในระหวา่งทาง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๖. โรหติัสสสตูร 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ 

ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป เราไม ่

กลา่ววา่ การทีบ่คุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกจะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  อนึง่ เราบัญญัตโิลก๑ ความเกดิแหง่โลก๒ ความดบัแหง่โลก๓ และขอ้ปฏบิัต ิ

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่โลก๔ ในรา่งกายทีม่ปีระมาณวาหนึง่ มสีญัญา มใีจนีเ้อง 

    ไมว่า่เวลาไหน ทีส่ดุแหง่โลก 

   ใครก็ถงึไมไ่ดด้ว้ยการไป 

   และเมือ่ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมม่กีารเปลือ้งตนจากทกุข ์

    เพราะเหตนัุน้แล ผูรู้แ้จง้โลก มปัีญญาด ี

   ถงึทีส่ดุแหง่โลก อยูจ่บพรหมจรรย ์

   สงบระงับ รูท้ีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมห่วงัทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้๕” 

โรหติสัสสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก หมายถงึทกุขสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๒ ความเกดิแหง่โลก หมายถงึสมทุัยสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๓ ความดบัแหง่โลก หมายถงึนโิรธสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๔ ขอ้ปฏบิตัทิ ีใ่หถ้งึความดบัแหง่โลก หมายถงึมัคคสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๕ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๔๕/๗๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๘. นันทวิสิาลสตูร 

 

๗. นนัทสตูร 

วา่ดว้ยนนัทเทพบตุร 

  [๑๐๘] นันทเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของ 

พระผูม้พีระภาควา่ 

    กาลลว่งเลยไป คนืผา่นพน้ไป 

   ชว่งแหง่วยัละไปตามล าดับ 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรท าบญุทีน่ าความสขุมาให ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กาลลว่งเลยไป คนืผา่นพน้ไป 

   ชว่งแหง่วยัละไปตามล าดับ 

   บคุคลพจิารณาเห็นภัยนีใ้นมรณะ 

   ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ๑ 

นนัทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นนัทวิสิาลสตูร 

วา่ดว้ยนนัทวิสิาลเทพบตุร 

  [๑๐๙] นันทวิสิาลเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตพ่ระมหาวรีเจา้ สรรียนต ์๔ ลอ้๒ 

   มปีระต ู๙ ประต ูเต็มไปดว้ยของไมส่ะอาด

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๔ หนา้ ๕ ในเล่มนี ้

๒ ดเูชงิอรรถขอ้ ๒๙ หนา้ ๓๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๙. สสุมิสตูร 

   ถกูโลภะประกอบไว ้เป็นเหมอืนเปือกตม 

   สรรียนตนั์น้จักแลน่ไปไดอ้ยา่งไร๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เพราะตัดชะเนาะ เชอืกหนัง 

   ตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทราม 

   และเพราะถอนตัณหาพรอ้มทัง้รากได ้

   สรรียนตนั์น้จักแลน่ไปไดอ้ยา่งนี้๒ 

นนัทวิสิาลสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สสุมิสตูร 

วา่ดว้ยสสุมิเทพบตุร 

  [๑๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์

เธอชอบสารบีตุรหรอืไม”่ 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล 

ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส จะไมช่อบทา่นพระสารบีตุร 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระสารบีตุร เป็นบัณฑติ มปัีญญามาก มปัีญญา 

หนาแน่น มปัีญญาร่าเรงิ มปัีญญาแลน่ไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาช าแรก 

กเิลส มักนอ้ย สนัโดษ เป็นผูส้งัด ไมค่ลกุคล ีปรารภความเพยีร เขา้ใจพดู 

อดทนตอ่ถอ้ยค า เป็นผูทั้กทว้ง ต าหนคินท าชัว่ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่น 

มทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส จะไมช่อบทา่นพระสารบีตุร” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๙ หนา้ ๓๒ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๙ หนา้ ๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๙. สสุมิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ อานนท ์ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส 

จะไมช่อบสารบีตุร อานนท ์สารบีตุรเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก มปัีญญาหนาแน่น 

มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญาแลน่ไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาช าแรกกเิลส มักนอ้ย 

สนัโดษ เป็นผูส้งัด ไมค่ลกุคล ีปรารภความเพยีร เขา้ใจพดู อดทนตอ่ถอ้ยค า 

เป็นผูทั้กทว้ง ต าหนคินท าชัว่ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย 

ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส จะไมช่อบสารบีตุร” 

  ครัง้นัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคและทา่นพระอานนท ์ก าลังกลา่วสรรเสรญิคณุ 

ของทา่นพระสารบีตุรอยู ่สสุมิเทพบตุรผูม้เีทพบตุรบรษัิทจ านวนมากแวดลอ้มแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ 

ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุตเจา้ 

ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่น 

มจีติวปิลาส จะไมช่อบทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระสารบีตุรเป็นบัณฑติ ฯลฯ ต าหนิ 

คนท าชัว่ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส 

จะไมช่อบทา่นพระสารบีตุร 

  เพราะวา่ขา้พระองคเ์ขา้ไปหาเทพบตุรบรษัิทใดๆ ก็ไดย้นิเสยีง(พดู)อยา่งหนาห ู

วา่ “ทา่นพระสารบีตุรเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก มปัีญญาหนาแน่น มปัีญญาร่าเรงิ 

มปัีญญาแลน่ไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาช าแรกกเิลส มกันอ้ย สนัโดษ เป็นผู ้

สงัด ไมค่ลกุคล ีปรารภความเพยีร เขา้ใจพดู อดทนตอ่ถอ้ยค า เป็นผูทั้กทว้ง 

ต าหนคินท าชัว่ ใครเลา่ทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะล ุไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นม ี

จติวปิลาส จะไมช่อบทา่นพระสารบีตุร” 

  ครัง้นัน้ เทพบตุรบรษัิทของสสุมิเทพบตุร เมือ่สสุมิเทพบตุรก าลังกลา่ว 

สรรเสรญิคณุของทา่นพระสารบีตุรอยู ่ตา่งปลืม้ปีตเิบกิบานใจ เกดิปีตโิสมนัส 

มรัีศมวีรรณะเปลง่ปลั่งปรากฏอยู ่ดจุแกว้มณีและแกว้ไพฑรูยอ์ันงดงามตามธรรมชาต ิ

ถกูนายชา่งเจยีระไนดแีลว้ แปดเหลีย่ม วางไวบ้นผา้กัมพลสเีหลอืง สอ่งแสง 

แพรวพราวสกุสกาวอยู ่ฉะนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๙. สสุมิสตูร 

  เทพบตุรบรษัิทของสสุมิเทพบตุร เมือ่สสุมิเทพบตุรก าลังกลา่วสรรเสรญิคณุ 

ของทา่นพระสารบีตุรอยู ่ตา่งปลืม้ปีตเิบกิบานใจ เกดิปีตโิสมนัส มรัีศมวีรรณะ 

เปลง่ปลั่งปรากฏอยู ่ดจุทองแทง่ชมพนุูท๑เป็นของทีบ่ตุรนายชา่งทองผูข้ยันใสเ่บา้ 

หลอมไลม่ลทนิ จนสิน้ราคแีลว้ วางไวบ้นผา้กัมพลสเีหลอืง สอ่งแสงแพรวพราว 

สกุสกาวอยู ่ฉะนัน้ 

  เทพบตุรบรษัิทของสสุมิเทพบตุร ฯลฯ มรัีศมวีรรณะเปลง่ปลั่งปรากฏอยู ่

ดจุดาวศกุร ์เมือ่อากาศปลอดโปรง่ปราศจากหมูเ่มฆในฤดสูารทกาล สอ่งแสง 

แพรวพราวสกุสกาวอยูใ่นเวลาใกลรุ้ง่ ฉะนัน้ 

  เทพบตุรบรษัิทของสสุมิเทพบตุร เมือ่สสุมิเทพบตุรก าลังกลา่วสรรเสรญิคณุ 

ของทา่นพระสารบีตุรอยู ่ตา่งปลืม้ปีตเิบกิบานใจ เกดิปีตโิสมนัส มรัีศมวีรรณะ 

เปลง่ปลั่งปรากฏอยู ่ดจุดวงอาทติย ์เมือ่อากาศปลอดโปรง่ปราศจากหมูเ่มฆในฤดู 

สารทกาล พวยพุง่ขึน้สูท่อ้งฟ้า ขจัดความมดืทีม่อียูใ่นอากาศทัง้ปวง สอ่งแสง 

แพรวพราวสกุสกาวอยู ่ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ สสุมิเทพบตุรไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค ปรารภ 

ทา่นพระสารบีตุรวา่ 

    ทา่นพระสารบีตุร ใคร ๆ ก็รูจั้กดวีา่เป็นบัณฑติ 

   ไมใ่ชค่นมักโกรธ มคีวามมักนอ้ย สงบเสงีย่ม 

   ฝึกแลว้ มคีณุงามความด ีอันพระศาสดาทรงสรรเสรญิ 

   เป็นผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสคาถาตอบสสุมิเทพบตุร ปรารภทา่นพระสารบีตุรวา่ 

    สารบีตุร ใคร ๆ ก็รูจั้กดวีา่เป็นบัณฑติ 

   ไมใ่ชค่นมักโกรธ มคีวามมักนอ้ย สงบเสงีย่ม 

   ฝึกฝนอบรมดแีลว้ รอเวลาอยู่๒ 

สสุมิสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทองแทง่ชมพนูทุ หมายถงึทองค าเนือ้บรสิทุธิ ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๔/๑๙๑) ทีเ่รยีกวา่ ชมพนุูท เพราะเป็น 

   ทองทีเ่กดิขึน้ในแควของแมน่ ้ามหาชมพ ู(องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๖๔/๑๙๙) 

๒ รอเวลาอยู ่ในทีน่ีห้มายถงึรอเวลาทีจ่ะปรนิพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๑๑๐/๑๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๑๐. นานาตติถยิสาวกสตูร 

 

๑๐. นานาตติถยิสาวกสตูร 

วา่ดว้ยเทพบตุรผูเ้ป็นสาวกของเดยีรถยีต์า่ง ๆ 

  [๑๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทพบตุรผูเ้ป็นสาวกของ 

เดยีรถยีต์า่ง ๆ เป็นจ านวนมาก คอื อสมเทพบตุร สหลเีทพบตุร นกิเทพบตุร 

อาโกฏกเทพบตุร เวฏัมพรเีทพบตุร มาณวคามยิเทพบตุร มวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเวฬวุัน เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับถวายอภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

  อสมเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้ ี

พระภาค ปรารภปรูณะ กัสสปะวา่ 

    ทา่นปรูณะ กัสสปะมองไมเ่ห็นบาปหรอืบญุของตน 

   ในเพราะการตัด การฆา่ การโบย การเสือ่มทรัพย ์

   ทา่นจงึบอกใหเ้บาใจเสยี 

   สมควรทีจ่ะยกยอ่งทา่นวา่เป็นศาสดาในโลกนี้ 

  ล าดับนัน้ สหลเีทพบตุรไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค ปรารภ 

มักขล ิโคศาลตอ่ไปวา่ 

    ทา่นมักขล ิโคศาล ส ารวมตนดแีลว้ 

   ดว้ยการกดีกันบาปดว้ยตบะ 

   ละวาจาทีก่อ่ใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกัน 

   เป็นผูส้ม า่เสมอ งดเวน้จากสิง่ทีม่โีทษ 

   พดูจรงิ เป็นผูค้งที ่ไมท่ าบาปแน่นอน 

  ล าดับนัน้ นกิเทพบตุรไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค ปรารภ 

นคิรนถ ์นาฏบตุรตอ่ไปวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค ๑๐. นานาตติถยิสาวกสตูร 

    ทา่นนคิรนถ ์นาฏบตุร เป็นผูก้ดีกันบาป 

   มปัีญญาเครือ่งบรหิาร เห็นภัยในสงัสารวฏั 

   เป็นผูร้ะมัดระวงัทัง้ ๔ ยาม๑ 

   เปิดเผยสิง่ทีต่นเห็นแลว้และฟังแลว้ 

   เป็นผูไ้มห่ยาบชา้แน่นอน 

  ล าดับนัน้ อาโกฏกเทพบตุรไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค 

ปรารภพวกเดยีรถยีต์า่ง ๆ ตอ่ไปอกีวา่ 

    ทา่นปกธุะ กัจจายนะ ทา่นนคิรนถ ์นาฏบตุร 

   ทา่นมักขล ิโคศาล และทา่นปรูณะ กัสสปะเหลา่นี้ 

   ลว้นแตเ่ป็นครขูองหมูค่ณะ บรรลคุวามเป็นสมณะ๒ 

   ทา่นเหลา่นัน้เป็นผูไ้มไ่กลจากสตับรุษุแน่นอน 

  ล าดับนัน้ เวฏัมพรเีทพบตุรไดก้ลา่วตอบอาโกฏกเทพบตุรดว้ยคาถาวา่ 

    ในกาลไหน ๆ สนัุขจิง้จอกสตัวเ์ล็ก ๆ ชัน้เลว 

   จะแสดงจรติกรยิาใหเ้สมอราชสหีไ์มไ่ดเ้ลย 

    ครขูองหมูค่ณะเป็นคนเปลอืย มักพดูค าเท็จ 

   มพีฤตกิรรมน่าระแวงสงสยั จะเทยีบกับสตับรุษุไมไ่ดเ้ลย 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้สงิเวฏัมพรเีทพบตุรแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านัก 

ของพระผูม้พีระภาควา่ 

    สตัวเ์หลา่ใดประกอบดว้ยการกดีกันบาปดว้ยตบะ 

   รักษาความสงบสงัด ตดิอยูใ่นรปู เพลดิเพลนิในเทวโลก 

   สตัวเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่สัง่สอนโดยชอบเพือ่ปรโลกโดยแท ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๔ ยาม หมายถงึสว่น ๔ เหล่านี ้คอื (๑) หา้มน ้าเย็นทัง้ปวง (๒) ประกอบดว้ยการหา้มบาปทัง้ปวง 

   (๓) ก าจัดบาปทัง้ปวง (๔) หา้มบาปทัง้ปวงถกูตอ้ง (ส .ส.อ. ๑/๑๑๑/๑๒๐, ส .ฏกีา ๑/๑๑๑/๑๗๘, ดเูทยีบ 

   ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๗๗/๕๘-๕๙) 

๒ บรรลคุวามเป็นสมณะ หมายถงึบรรลจุุดหมายสงูสดุแหง่สมณธรรม (ส .ส.อ. ๑/๑๑๑/๑๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๒. เทวปตุตสงัยตุ] 

๓. นานตติถยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึไดต้รัสตอบ 

มารผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    รปูใด ๆ จะอยูใ่นโลกนีห้รอืโลกหนา้ 

   และแมจ้ะอยูใ่นอากาศ มรัีศมรีุง่เรอืงก็ตามท ี

   นมจุมิาร รปูทัง้หมดนัน้ทา่นก็สรรเสรญิแลว้วางดักไว ้

   เหมอืนบคุคลใชเ้หยือ่ลอ่ฆา่ปลา ฉะนัน้ 

  ล าดับนัน้ มาณวคามยิเทพบตุรไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค 

ปรารภพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนพดูกันวา่ บรรดาภเูขาในกรงุราชคฤห ์

   ภเูขาวปิลุะเยีย่มทีส่ดุ 

   บรรดาภเูขาทีต่ัง้อยูใ่นป่าหมิพานต ์ภเูขาเสตบรรพตเยีย่มทีส่ดุ 

   บรรดาสิง่ทีล่อยอยูใ่นอากาศ ดวงอาทติยเ์ยีย่มทีส่ดุ 

   บรรดาหว้งน ้าทัง้หลาย สมทุรเยีย่มทีส่ดุ 

   บรรดาดวงดาวทัง้หลาย ดวงจันทรเ์ยีย่มทีส่ดุ 

   บัณฑติกลา่ววา่ พระพทุธเจา้เลศิกวา่มนุษยแ์ละเทวดา 

นานาตติถยิสาวกสตูรที ่๑๐ จบ 

นานาตติถยิวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สวิสตูร   ๒. เขมสตูร 

     ๓. เสรสีตูร   ๔. ฆฏกิารสตูร 

     ๕. ชนัตสุตูร   ๖. โรหติัสสสตูร 

     ๗. นันทสตูร   ๘. นันทวิสิาลสตูร 

     ๙. สสุมิสตูร   ๑๐. นานาตติถยิสาวกสตูร 

เทวปตุตสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ทหรสตูร 

 

๓. โกสลสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. ทหรสตูร 

วา่ดว้ยสิง่เล็กนอ้ย 

  [๑๑๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ทรงสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควรไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระโคดม 

ผูเ้จรญิทรงยนืยันหรอืไมว่า่เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ก็บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งก็ 

พงึกลา่ววา่ ‘พระตถาคตไดต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณแลว้’ เพราะวา่อาตม- 

ภาพไดต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณแลว้” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

แมส้มณพราหมณ์บางพวก เป็นเจา้หมู ่เจา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง 

มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิคนจ านวนมากยกยอ่งวา่เป็นคนด ีคอื ทา่นปรูณะ กสัสปะ 

ทา่นมักขล ิโคศาล ทา่นนคิรนถ ์นาฏบตุร ทา่นสญัชยั เวลัฏฐบตุร ทา่นปกธุะ 

กัจจายนะ ทา่นอชติะ เกสกัมพล สมณพราหมณ์เหลา่นัน้เมือ่ถกูขา้พระองคถ์ามวา่ 

‘ทา่นทัง้หลายยนืยันตนหรอืวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ’ ก็ไมย่นืยัน 

วา่ ‘เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ’ สว่นพระโคดมผูเ้จรญิยังทรงเป็นหนุ่ม 

โดยพระชาตแิละยังทรงเป็นผูใ้หมโ่ดยบรรพชา ท าไมจงึกลา้ยนืยันตนเลา่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร สิง่ ๔ อยา่งนี ้ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ 

วา่เล็กนอ้ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ทหรสตูร 

  สิง่ ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กษัตรยิ ์ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่ยังทรงพระเยาว ์

   ๒. ง ูไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่ตัวเล็ก 

   ๓. ไฟ ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่เล็กนอ้ย 

   ๔. ภกิษุ ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่ยังหนุ่ม 

  สิง่ ๔ อยา่งนีแ้ล ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่เล็กนอ้ย 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    นรชนไมค่วรดถูกูดหูมิน่กษัตรยิผ์ูถ้งึพรอ้มดว้ยชาตติระกลู 

   ผูเ้ป็นอภชิาติ๑ ผูม้ยีศ วา่ยังทรงพระเยาว ์

   เพราะพระองคไ์ดเ้สวยราชสมบัตแิลว้ 

   เป็นกษัตรยิจ์อมมนุษย ์ทรงพโิรธแลว้ 

   จะลงพระราชอาชญาอยา่งหนักแกเ่ขาได ้

   ฉะนัน้บคุคลเมือ่จะรักษาชวีติของตน 

   พงึหลกีเลีย่งการดถูกูดหูมิน่กษัตรยินั์น้ 

    นรชนเห็นงทูีบ่า้นหรอืทีป่่าก็ตาม 

   ไมค่วรดถูกูดหูมิน่ วา่ตัวเล็ก 

   เพราะงเูป็นสตัวม์พีษิไมว่า่จะมวีรรณะสงูและต า่๒ 

   งนัูน้พงึฉกกัดชายหญงิผูเ้ขลาในกาลบางคราว 

   ฉะนัน้บคุคลเมือ่จะรักษาชวีติของตน 

   พงึหลกีเลีย่งการดถูกูดหูมิน่งนัูน้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นอภชิาต ิหมายถงึผูเ้กดิในวรรณะกษัตรยิซ์ ึง่สงูกวา่วรรณะทัง้ ๓ (คอืวรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย ์

   และวรรณะศทูร) (ส .ส.อ. ๑/๑๑๒/๑๒๗) 

๒ มวีรรณะสงูและต า่ หมายถงึมสีัณฐานตา่งกัน (ส .ส.อ. ๑/๑๑๒/๑๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ทหรสตูร 

    นรชนไมค่วรดถูกูดหูมิน่ไฟทีก่นิเชือ้มาก 

   ลกุเป็นเปลว ไหมด้ าเป็นทาง วา่เล็กนอ้ย 

   เพราะไฟนัน้ไดเ้ชือ้แลว้ก็กลายเป็นกองไฟใหญ ่

   พงึลามไหมช้ายหญงิผูเ้ขลาในกาลบางคราว 

   ฉะนัน้บคุคลเมือ่จะรักษาชวีติของตน 

   พงึหลกีเลีย่งการดถูกูดหูมิน่ไฟนัน้ 

    อนึง่ ป่าใดทีถ่กูไฟไหมจ้นด าแลว้ 

   เมือ่วนัคนืลว่งไปๆ พันธุห์ญา้หรอืตน้ไมย้ังงอกขึน้ทีป่่านัน้ได ้

   สว่นผูใ้ดถกูเดชภกิษุผูม้ศีลีแผดเผา 

   บตุรธดิาและปศสุตัวข์องผูนั้น้ยอ่มพนิาศ 

   ทายาทของเขาก็ยอ่มไมไ่ดรั้บทรัพยม์รดก 

   เขาเป็นผูไ้มม่เีครอืญาต ิไมม่ทีายาท 

   ยอ่มเป็นเหมอืนตาลยอดดว้น 

    เพราะฉะนัน้ บคุคลผูเ้ป็นบัณฑติ 

   เมือ่พจิารณาเห็นกษัตรยิผ์ูม้ยีศ ง ูไฟ 

   และภกิษุผูม้ศีลีวา่เป็นประโยชนแ์กต่น 

   พงึประพฤตโิดยชอบทเีดยีว 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระโคดมผูเ้จรญิ 

ทรงประกาศธรรมโดยปรยิายเป็นอันมาก เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ฉะนัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค 

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่ 

เป็นอบุาสก ผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ทหรสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. ปรุสิสตูร 

 

๒. ปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่กดิประโยชนแ์กบ่รุษุ 

  [๑๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมเหลา่ไหนเมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่มเกดิขึน้ 

เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ธรรม ๓ ประการ เมือ่เกดิขึน้ 

ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความ 

อยูไ่มผ่าสกุ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โลภธรรม (ธรรมคอืโลภะ) เมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่ม 

       เกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

   ๒. โทสธรรม (ธรรมคอืโทสะ) เมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่ม 

       เกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

   ๓. โมหธรรม (ธรรมคอืโมหะ) เมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่ม 

       เกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

  ธรรม ๓ ประการนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบรุษุ ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็น 

ประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    โลภะ โทสะ และโมหะเกดิขึน้ภายในตน 

   ยอ่มท ารา้ยบรุษุผูม้จีติเลวทราม 

   เหมอืนขยุไผก่ าจัดตน้ไผ ่ฉะนัน้๑ 

ปรุสิสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๓๔ หนา้ ๑๖๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ชรามรณสตูร 

 

๓. ชรามรณสตูร 

วา่ดว้ยชราและมรณะ 

  [๑๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คนเกดิมาแลว้ทีพ่น้จากชราและมรณะมบีา้งหรอืไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร คนเกดิมาแลว้ทีจ่ะพน้จากชราและ 

มรณะไมม่เีลย แมข้ตัตยิมหาศาลซึง่เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มทีอง 

และเงนิมากมาย มทีรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาตมิากมาย 

ก็ไมพ่น้จากชราและมรณะ 

  แมพ้ราหมณมหาศาล ฯลฯ 

  แมค้หบดมีหาศาลซึง่เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มทีองและเงนิ 

มากมาย มทีรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาตมิากมาย ก็ไมพ่น้ 

จากชราและมรณะ 

  แมภ้กิษุทกุรปูซึง่เป็นพระอรหันต ์ส ิน้อาสวะแลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน ์

แลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ รา่งกายนีแ้มข้องพระอรหันตเ์หลา่นัน้ ก็เป็นสภาพ 

แตกดับตอ้งทอดทิง้เป็นธรรมดา” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ราชรถอันวจิติรยอ่มช ารดุ 

   แมส้รรีะก็ยอ่มเขา้ถงึชรา 

   แตว่า่ธรรมของสตับรุษุหาเขา้ถงึชราไม ่

   สตับรุษุกับสตับรุษุเทา่นัน้จงึรูก้ันได ้

ชรามรณสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. ปิยสตูร 

 

๔. ปิยสตูร 

วา่ดว้ยผูร้กัตน 

  [๑๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนันีข้า้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด เกดิความ 

คดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ไหนหนอชือ่วา่รักตน ชนเหลา่ไหนชือ่วา่ไมรั่กตน’ 

ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิดงันีว้า่ ‘ก็ชนเหลา่ใดประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ 

ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมรั่กตน แมช้นเหลา่นัน้จะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารักตน’ ก็ตาม 

ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่ไมรั่กตน’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะชนผูไ้มรั่กกันท าความเสยีหายใดใหแ้กผู่ไ้มรั่กกันได ้ชนเหลา่นัน้ก็ท า 

ความเสยีหายนัน้ใหแ้กต่นเองได ้ฉะนัน้ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่ไมรั่กตน สว่นชนเหลา่ใด 

ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รักตน แมช้นเหลา่นัน้ 

จะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราไมรั่กตน’ ก็ตาม ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่รักตน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะชนผูท้ีรั่กกันท าความเจรญิใดใหแ้กผู่ท้ีรั่กกันได ้ชนเหลา่นัน้ก็ท าความ 

เจรญินัน้ใหแ้กต่นเองได ้ฉะนัน้ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่รักตน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ เพราะวา่ชนบางพวกประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ 

ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมรั่กตน แมช้นเหลา่นัน้จะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารักตน’ ก็ตาม 

ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่ไมรั่กตน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะชนผูไ้มรั่กกันท าความเสยีหายใดใหแ้กผู่ไ้มรั่กกันได ้ชนเหลา่นัน้ก็ท า 

ความเสยีหายนัน้ใหแ้กต่นเองได ้ฉะนัน้ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่ไมรั่กตน สว่นชนบางพวก 

ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รักตน แมช้นเหลา่นัน้จะกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘เราไมรั่กตน’ ก็ตาม ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่รักตน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. ปิยสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะชนผูรั้กกันท าความเจรญิใดใหแ้กผู่ท้ีต่นรักได ้ชนเหลา่นัน้ก็ท าความ 

เจรญินัน้แกต่นเองได ้ฉะนัน้ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่รักตน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ถา้บคุคลรูว้า่รักตน ก็ไมพ่งึชกัน าตนไปในทางชัว่ 

   เพราะความสขุนัน้บคุคลผูม้ักท าชัว่จะไมไ่ดโ้ดยงา่ย 

    เมือ่บคุคลถกูความตายครอบง า 

   ก็จะตอ้งละทิง้ภพมนุษยไ์ป 

   ก็อะไรเลา่เป็นสมบัตขิองเขา 

   และเขาจะน าอะไรไปได ้

    อนึง่ อะไรเลา่จะตดิตามเขาไป 

    ดจุเงาตดิตามตัวไป ฉะนัน้ 

    สตัวผ์ูจ้ะตอ้งตายในโลกนี ้

   ท ากรรมอันใด คอืบญุและบาปทัง้ ๒ ประการ 

   บญุและบาปนัน้แลเป็นสมบัตขิองเขา 

   ทัง้เขาจะน าเอาบญุและบาปนัน้ไปได ้

   อนึง่ บญุและบาปนัน้ยอ่มตดิตามเขาไป 

   ดจุเงาตดิตามตัวไป ฉะนัน้ 

    เพราะฉะนัน้ บคุคลควรท ากรรมด ี

   สะสมไวเ้ป็นสมบัตใินโลกหนา้ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

ปิยสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. อัตตรักขติสตูร 

 

๕. อตัตรกัขติสตูร 

วา่ดว้ยผูร้กัษาตน 

  [๑๑๖] พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิความ 

คดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘ชนเหลา่ไหนหนอชือ่วา่รักษาตน ชนเหลา่ไหนชือ่วา่ไมรั่กษาตน’ 

ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิดงันีว้า่ ‘ก็ชนบางพวกประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ 

ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมรั่กษาตน’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะการรักษาเชน่นัน้เป็นการรักษาภายนอก มใิชเ่ป็นการรักษาภายใน ฉะนัน้ 

ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่ไมรั่กษาตน สว่นชนบางพวกประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ 

มโนสจุรติ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รักษาตน แมว้า่พลชา้ง พลมา้ พลรถหรอืพลเดนิเทา้ 

ไมรั่กษาเขาก็ตาม ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่รักษาตน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะการรักษาเชน่นัน้เป็นการรักษาภายใน มใิชเ่ป็นการรักษาภายนอก ฉะนัน้ 

ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่รักษาตน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ ก็ชนบางพวกประพฤตกิายทจุรติ ฯลฯ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมรั่กษาตน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะการรักษาเชน่นัน้เป็นการรักษาภายนอก มใิชเ่ป็นการรักษาภายใน ฉะนัน้ 

ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่ไมรั่กษาตน สว่นชนบางพวกประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ 

มโนสจุรติ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่รักษาตน แมว้า่พลชา้ง พลมา้ พลรถ หรอืพลเดนิเทา้ 

ไมรั่กษาเขาก็ตาม ชนเหลา่นัน้ก็ชือ่วา่รักษาตน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะการรักษาเชน่นัน้เป็นการรักษาภายใน มใิชเ่ป็นการรักษาภายนอก ฉะนัน้ 

ชนเหลา่นัน้จงึชือ่วา่รักษาตน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. อัปปกสตูร 

  พระผูม้พีระภาค ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    การส ารวมกายเป็นการด ี

   การส ารวมวาจาเป็นการด ี

   การส ารวมใจเป็นการด ี

   การส ารวมในทีทั่ง้ปวงเป็นการด ี

   บคุคลส ารวมในทีทั่ง้ปวงแลว้มคีวามละอายตอ่บาป 

   เรากลา่ววา่รักษาตน 

อตัตรกัขติสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปัปกสตูร 

วา่ดว้ยสตัวม์จี านวนนอ้ย 

  [๑๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด เกดิความคดิค านงึ 

อยา่งนีว้า่ ‘สตัวเ์หลา่ใดไดโ้ภคะมากมายแลว้ ไมม่ัวเมา ไมป่ระมาท ไมต่ดิอยูใ่นกาม 

และไมป่ระพฤตผิดิในสตัวทั์ง้หลาย สตัวเ์หลา่นัน้มจี านวนนอ้ยในโลก สว่นสตัว ์

เหลา่ใดไดโ้ภคะมากมายแลว้ มัวเมา ประมาท ตดิอยูใ่นกามและประพฤตผิดิ 

ในสตัวทั์ง้หลาย สตัวเ์หลา่นัน้มจี านวนมากในโลก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ สตัวเ์หลา่ใดไดโ้ภคะมากมายแลว้ ไมม่ัวเมา ไมป่ระมาท ไมต่ดิอยู ่

ในกามและไมป่ระพฤตผิดิในสตัวทั์ง้หลาย สตัวเ์หลา่นัน้มจี านวนนอ้ยในโลก 

สว่นสตัวเ์หลา่ใดไดโ้ภคะมากมายแลว้ มัวเมา ประมาท ตดิอยูใ่นกามและประพฤต ิ

ผดิในสตัวทั์ง้หลาย สตัวเ์หลา่นัน้มจี านวนมากในโลก” 

  พระผูม้พีระภาค ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    สตัวทั์ง้หลายเป็นผูก้ าหนัดกลา้ในโภคะทีน่่าใคร ่

   มักมาก หมกมุน่ในกาม ไมรู่ส้กึตัววา่ละเมดิ 

   เหมอืนพวกเนือ้ไมรู่ส้กึตัววา่มบีว่งทีเ่ขาดักไว ้

   ผลเผ็ดรอ้นยอ่มมแีกส่ตัวพ์วกนัน้ในภายหลัง 

   เพราะกรรมนัน้มวีบิากเลวทราม 

อปัปกสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. อัตถกรณสตูร 

 

๗. อตัถกรณสตูร 

วา่ดว้ยการกระท าส ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

  [๑๑๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดน่ั้งพจิารณาคด ีเห็นขตัตยิมหาศาลบา้ง 

พราหมณมหาศาลบา้ง คหบดมีหาศาลบา้ง ซึง่เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

มทีองและเงนิมากมาย มทีรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาตมิากมาย 

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่เพราะกามเป็นเหต ุเพราะกามเป็นเคา้มลู เพราะกามเป็นตัวการณ์ 

หมอ่มฉันไดม้คีวามคดิดังนี้วา่ ‘บัดนี ้ไมส่มควรทีเ่ราจะพจิารณาคด ี(เพราะ)บัดนี้ 

ราชโอรสนามวา่วฑิฑูภะผูม้หีนา้ชืน่บาน จักมาพจิารณาคด”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ ขตัตยิมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดมีหาศาล แมบ้างพวก 

เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มทีองและเงนิมากมาย มทีรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจ 

มากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาตมิากมาย กลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่เพราะกามเป็นเหตุ 

เพราะกามเป็นเคา้มลู เพราะกามเป็นตัวการณ์ ขอ้นัน้จักมเีพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

เกือ้กลู เพือ่ความทกุขแ์กพ่วกเขาตลอดกาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาค ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    สตัวทั์ง้หลายเป็นผูก้ าหนัดกลา้ในโภคะทีน่่าใคร ่

   มักมาก หมกมุน่ในกาม ไมรู่ส้กึตัววา่ละเมดิ 

   เหมอืนฝงูปลาไมรู่ส้กึตัววา่มเีครือ่งดักทีเ่ขาดักไว ้ฉะนัน้ 

   ผลเผ็ดรอ้นยอ่มมแีกส่ตัวพ์วกนัน้ในภายหลัง 

   เพราะกรรมนัน้มวีบิากเลวทราม 

อตัถกรณสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. มัลลกิาสตูร 

 

๘. มลัลกิาสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งพระนางมลัลกิาเทว ี

  [๑๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลกับพระนางมัลลกิาเทวไีดป้ระทับ ณ ปราสาท 

อันประเสรฐิชัน้บน ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดต้รัสถามพระนางมัลลกิาเทว ี

ดังนีว้า่ “มัลลกิา ใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของเธอมบีา้งไหม” 

  พระนางมัลลกิาเทวไีดท้ลูสนองวา่ “ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใครอืน่ซึง่ 

เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของหมอ่มฉันไมม่เีลย และใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของ 

พระองคม์อียูห่รอื” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรัสวา่ “มัลลกิา ใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของเรา 

ไมม่เีลย” 

  ตอ่มา พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จลงจากปราสาทเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนันีข้า้พระองคอ์ยูท่ีป่ราสาทอันประเสรฐิชัน้บนกับ 

พระนางมัลลกิาเทว ีไดพ้ดูกับพระนางมัลลกิาเทวดีังนีว้า่ ‘มัลลกิา ใครอืน่ซึง่เป็น 

ทีรั่กยิง่กวา่ตนของเธอมบีา้งไหม’ เมือ่ขา้พระองคถ์ามแลว้อยา่งนี ้พระนางมัลลกิา 

เทวไีดต้อบขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่ก 

ยิง่กวา่ตนของหมอ่มฉันไมม่ ีและใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของพระองคม์อียูห่รอื” 

เมือ่พระนางมัลลกิาเทวกีลา่วอยา่งนี ้ขา้พระองคไ์ดพ้ดูกับพระนางมัลลกิาเทวดีังนีว้า่ 

“มัลลกิา ใครอืน่ซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนของเราไมม่”ี 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนัน้แลว้ จงึไดต้รัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    บคุคลตัง้ใจคน้หาท่ัวทกุทศิ 

   ก็ไมพ่บใครทีไ่หนซึง่เป็นทีรั่กยิง่กวา่ตนเลย 

   สตัวเ์หลา่อืน่ก็รักตนมากเชน่นัน้เหมอืนกัน 

   เพราะฉะนัน้ ผูรั้กตนจงึไมค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

มลัลกิาสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. ยัญญสตูร 

 

๙. ยญัญสตูร 

วา่ดว้ยการบชูายญั 

  [๑๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดต้ระเตรยีมการบชูามหายัญ คอื โคตัวผู ้๕๐๐ ตัว 

ลกูโคตัวผู ้๕๐๐ ตัว ลกูโคตัวเมยี ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และแกะ ๕๐๐ ตัว 

ถกูน าไปผกูไวท้ีห่ลักเพือ่บชูายัญ แมข้า้ราชบรพิารของพระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้ 

ผูเ้ป็นทาส คนใชห้รอืกรรมกรทีม่อียู ่แมช้นเหลา่นัน้ก็ถกูอาชญาคกุคาม ถกูภัย 

คกุคาม รอ้งไหน้ ้าตานองหนา้ กระท าบรกิรรมอยู ่

  ครัน้เวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร๑เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนันี ้พระเจา้ปเสนทโิกศลได ้

ตระเตรยีมการบชูามหายัญ คอื โคตัวผู ้๕๐๐ ตัว ลกูโคตัวผู ้๕๐๐ ตัว ลกูโค 

ตัวเมยี ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และแกะ ๕๐๐ ตัว ถูกน าไปผกูไวท้ีห่ลักเพือ่ 

บชูายัญ แมข้า้ราชบรพิารของพระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้ ผูเ้ป็นทาส คนใชห้รอื 

กรรมกรทีม่อียู ่แมช้นเหลา่นัน้ก็ถกูอาชญาคกุคาม ถกูภัยคกุคาม รอ้งไหน้ ้าตา 

นองหนา้ กระท าบรกิรรมอยู”่ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนัน้แลว้ จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นี้ 

ในเวลานัน้วา่ 

    มหายัญทีม่กีริยิามากเหลา่นัน้ คอื 

   อัสวเมธ บรุษุเมธ สมัมาปาสะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร นีม้ใิชก่อ่นหนา้นีม้ไิดนุ่้งสบง มใิชว่า่ถอืบาตรและจวีรไปโดย 

   เปลอืยกายสว่นบน แตค่ าวา่ “ครองอันตรวาสก” หมายถงึผลัดเปลีย่นสบง หรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่ห ้

   กระชบั ค าว่า “ถอืบาตรและจวีร” หมายถงึถอืบาตรดว้ยมอื ถอืจวีรดว้ยกาย คอืหม่จวีรแลว้อุม้บาตร 

   น่ันเอง (เทยีบ ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีม.อ. ๑๕๓/๑๔๓, ม.ม.ูอ. ๑/๖๓/๑๖๓, ข.ุอ.ุอ. ๖/๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. พันธนสตูร 

   วาชเปยยะ นรัิคคฬะ๑ไมม่ผีลมาก 

   (เพราะ)พระอรยิะผูป้ฏบิัตชิอบแสวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่

   ยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกับยัญทีม่กีารฆา่แพะ 

   แกะ โค และสตัวช์นดิตา่ง ๆ 

    สว่นยัญใด ไมม่กีริยิา เอือ้อ านวยประโยชน ์

   ประชาชนบชูาตระกลูทกุเมือ่ 

   คอื ไมม่กีารฆา่แพะ แกะ โค และสตัวช์นดิตา่ง ๆ 

   พระอรยิะผูป้ฏบิัตชิอบ แสวงหาคณุอันยิง่ใหญ่ 

   ยอ่มเกีย่วขอ้งกับยัญนัน้ 

    นักปราชญพ์งึบชูายัญนัน้ ทีม่ผีลมาก 

   เพราะเมือ่บชูายัญนัน้น่ันแหละ 

   ยอ่มมแีตค่วามด ีไมม่คีวามชัว่ 

   ยัญยอ่มแพรห่ลาย และเทวดาก็ยังเลือ่มใส๒ 

ยญัญสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. พนัธนสตูร 

วา่ดว้ยเครือ่งจองจ า 

  [๑๒๑] สมัยนัน้ หมูม่หาชนถกูพระเจา้ปเสนทโิกศลใหจ้องจ าไวแ้ลว้ บางพวก 

ถกูจองจ าดว้ยเชอืก บางพวกถกูจองจ าดว้ยขือ่คา บางพวกถกูจองจ าดว้ยโซต่รวน 

ครัน้เวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาต 

ยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้า

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าท ัง้ ๕ ค า หมายถงึมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ ไดแ้ก ่อสัวเมธ คอืการฆา่มา้บชูายัญ 

   ปุรสิเมธ คอืการฆา่คนบชูายัญ สมัมาปาสะ คอืการท าบ่วงแลว้ขวา้งไมล้อดบว่ง ไมต้กทีไ่หนท าการ 

   บชูายัญทีนั่น้ วาชเปยยะ คอืการดืม่เพือ่พลังหรอืเพือ่ชยัชนะ นริคัคฬะ คอืยัญไมม่ลีิม่หรอืกลอน คอื 

   ทั่วไปไมม่ขีดีค่ันจ ากัด การฆา่ครบทกุอยา่งบชูายัญ อนึง่ มหายัญ ๕ ประการนี ้เดมิทเีดยีวเป็นหลัก 

   สงเคราะหท์ีด่งีาม แตพ่ราหมณ์สมัยหนึง่ดัดแปลงเป็นการบชูายัญเพือ่ผลประโยชนใ์นทางลาภสักการะ 

   แกต่น (ส .ส.อ. ๑/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒) 

๒ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๓๙/๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนันีห้มูม่หาชนถกูพระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลใหจ้องจ าไวแ้ลว้ บางพวกถกูจองจ าดว้ยเชอืก บางพวกถกูจองจ าดว้ยขือ่คา 

บางพวกถกูจองจ าดว้ยโซต่รวน” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนัน้แลว้ จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นี้ 

ในเวลานัน้วา่ 

    นักปราชญทั์ง้หลายไมไ่ดก้ลา่วถงึเครือ่งจองจ า 

   ทีท่ าดว้ยเหล็ก ท าดว้ยไมแ้ละท าดว้ยหญา้ 

   วา่เป็นเครือ่งจองจ าทีม่ั่นคง 

   แตก่ลา่วถงึความก าหนัดยนิดนัีกในเครือ่งประดับแกว้มณี 

   และความอาลัยในบตุรและภรรยาทัง้หลาย 

   วา่เป็นเครือ่งจองจ าทีม่ั่นคง 

    นักปราชญทั์ง้หลายกลา่วถงึเครือ่งจองจ า 

   ทีม่คีวามก าหนัดยนิดนัีกในเครือ่งประดับแกว้มณีเป็นตน้นัน้ 

   ทีต่ า่ หยอ่น แกไ้ดย้าก วา่เป็นเครือ่งจองจ าทีม่ั่นคง 

   ธรีชนตัดเครือ่งจองจ าแมเ้ชน่นัน้ไดแ้ลว้ออกบวช 

   เป็นผูไ้มม่คีวามอาลัย ละกามสขุเสยีได ้๑ 

พนัธนสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ทหรสตูร    ๒. ปรุสิสตูร 

     ๓. ชรามรณสตูร   ๔. ปิยสตูร 

     ๕. อัตตรักขติสตูร   ๖. อัปปกสตูร 

     ๗. อัตถกรณสตูร   ๘. มัลลกิาสตูร 

     ๙. ยัญญสตูร    ๑๐. พันธนสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุธ. ๒๕/๓๔๕-๓๔๖/๗๖-๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สตัตชฎลิสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. สตัตชฏลิสตูร 

วา่ดว้ยชฎลิ ๗ คน 

  [๑๒๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ บพุพาราม ปราสาทของ 

นางวสิาขามคิารมาตา เขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาค 

เสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ ประทับน่ังทีน่อกซุม้ประต ูครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ 

ทีส่มควร 

  สมัยนัน้ ชฎลิ ๗ คน นคิรนถ ์๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน 

ปรพิาชก ๗ คน ผูม้ขีนรักแร ้เล็บ และขนยาว ถอืเครือ่งบรขิารตา่ง ๆ เดนิผา่นไป 

ในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค ทันใดนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จลกุจากทีป่ระทับ 

ทรงหม่พระภษูาเฉวยีงพระอังสาขา้งหนึง่ ทรงจดพระชานุมณฑลเบือ้งขวา ณ 

พืน้แผน่ดนิ ประนมมอืไปทางชฎลิ ๗ คน นคิรนถ ์๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก 

๗ คน ปรพิาชก ๗ คน เหลา่นัน้แลว้ทรงประกาศพระนาม ๓ ครัง้วา่ ‘ทา่นเจา้ขา้ 

ขา้พเจา้คอืพระราชาปเสนทโิกศล ฯลฯ ทา่นเจา้ขา้ ขา้พเจา้คอืพระราชาปเสนทโิกศล” 

  ล าดับนัน้ เมือ่ชฎลิ ๗ คน นคิรนถ ์๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน 

ปรพิาชก ๗ คน เหลา่นัน้เดนิผา่นไปไดไ้มน่าน พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกนักบวชเหลา่นัน้ คงเป็นพระ- 

อรหันต ์หรอืทา่นผูบ้รรลอุรหัตตมรรคเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในโลก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร พระองคเ์ป็นคฤหัสถบ์รโิภคกาม 

ครอบครองเรอืน บรรทมเบยีดพระโอรสและพระชายา ทาจรุณจันทนอ์ันน ามาจาก 

แควน้กาส ีทรงมาลาของหอมและเครือ่งลบูไล ้ยนิดเีงนิทอง ยากทีจ่ะรูเ้รือ่งนีว้า่ 

คนพวกนีเ้ป็นพระอรหันต ์หรอืวา่คนพวกนีบ้รรลอุรหตัตมรรค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สตัตชฏลิสตูร 

  มหาบพติร ศลีพงึรูไ้ดด้ว้ยการอยูร่ว่มกัน ศลีนัน้จะพงึรูไ้ดด้ว้ยกาลนาน ไมใ่ช ่

ดว้ยกาลเล็กนอ้ย ผูใ้สใ่จจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มใ่สใ่จรูไ้มไ่ด ้ผูม้ปัีญญาจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มม่ ี

ปัญญารูไ้มไ่ด ้

  มหาบพติร ความสะอาดจะพงึรูไ้ดด้ว้ยการเจรจา๑ ความสะอาดนัน้จะพงึรูไ้ด ้

ดว้ยกาลนาน ไมใ่ชด่ว้ยกาลเล็กนอ้ย ผูใ้สใ่จจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มใ่สใ่จรูไ้มไ่ด ้ผูม้ปัีญญา 

จงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มม่ปัีญญารูไ้มไ่ด ้

  มหาบพติร ก าลัง๒จะพงึรูไ้ดใ้นคราวมอีันตราย ก าลังนัน้จะพงึรูไ้ดด้ว้ยกาลนาน 

ไมใ่ชด่ว้ยกาลเล็กนอ้ย ผูใ้สใ่จจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มใ่สใ่จรูไ้มไ่ด ้ผูม้ปัีญญาจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มม่ ี

ปัญญารูไ้มไ่ด ้

  มหาบพติร ปัญญาจะพงึรูไ้ดด้ว้ยการสนทนา ปัญญานัน้จะพงึรูไ้ดด้ว้ยกาลนาน 

ไมใ่ชด่ว้ยกาลเล็กนอ้ย ผูใ้สใ่จจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มใ่สใ่จรูไ้มไ่ด ้ผูม้ปัีญญาจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มม่ ี

ปัญญารูไ้มไ่ด”้ 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ 

ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ มหาบพติร พระองคเ์ป็น 

คฤหัสถ ์บรโิภคกาม ฯลฯ ยากทีจ่ะรูเ้รือ่งนี ้ฯลฯ ผูม้ปัีญญาจงึจะรูไ้ด ้ผูไ้มม่ ี

ปัญญารูไ้มไ่ด”้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นักบวชเหลา่นัน้เป็นคนของขา้พระองค ์เป็นบรุษุ 

สอดแนม เป็นสายลับ เทีย่วสอดแนมไปยังชนบทแลว้พากันกลับมา ขา้พระองค ์

จะรูเ้รือ่งราวหลังจากทีค่นเหลา่นัน้สบืมา บัดนีค้นเหลา่นัน้คงจะช าระลา้งละอองธลุ ี

นัน้แลว้ อาบสะอาดด ีลบูไลผ้วิดแีลว้ โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ขาว เอบิอิม่ 

เพยีบพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ บ าเรอขา้พระองคอ์ยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นี้ 

ในเวลานัน้วา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส โวหาร ม ี๔ ความหมายคอื การงาน เจตนา บัญญัต ิและการเจรจา ในทีน่ีห้มายถงึการเจรจา (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๒๒/๑๔๒) 

๒ ก าลงั ในทีน่ีห้มายถงึก าลังคอืญาณ (ส .ส.อ. ๑/๑๒๒/๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. ปัญจราชสตูร 

    คนผูรู้ด้ ีไมค่วรไวว้างใจใครเพราะผวิพรรณและรปูรา่ง 

   ไมค่วรไวว้างใจใครเพราะการเห็นกันชัว่ครูเ่ดยีว 

   เพราะวา่นักบวชผูไ้มส่ ารวมทัง้หลายยอ่มเทีย่วไปในโลกนี ้

   ดว้ยเครือ่งบรขิารของเหลา่นักบวชผูส้ ารวมดแีลว้ 

    นักบวชเหลา่นัน้ผูไ้มบ่รสิทุธิใ์นภายใน 

   งามแตภ่ายนอก แวดลอ้มดว้ยบรวิารทอ่งเทีย่วอยูใ่นโลก 

   ดจุตุม้หดูนิและเหรยีญโลหะครึง่มาสกหุม้ดว้ยทองค าปลอมไว ้

สตัตชฏลิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปญัจราชสตูร 

วา่ดว้ยพระราชา ๕ พระองค ์

  [๑๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระราชา ๕ พระองค ์มพีระเจา้ปเสนทโิกศลทรงเป็นประมขุผู ้

เอบิอิม่เพยีบพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ไดรั้บบ าเรออยู ่มคี าถามเกดิขึน้ในระหวา่งการ 

สนทนากันวา่ “อะไรเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  บรรดาพระราชาเหลา่นัน้ บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ “รปูเป็นยอดแหง่กาม 

ทัง้หลาย” 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ “เสยีงเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ “กลิน่เป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ “รสเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ “โผฏฐัพพะเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  ในขณะนัน้ พระราชาเหลา่นัน้ไมอ่าจจะตกลงกันได ้พระเจา้ปเสนทโิกศล 

จงึไดต้รัสกับพระราชาเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “มาเถดิทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย พวกเราจัก 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามความขอ้นีก้ับพระองค ์พระองคท์รงพยากรณ์ 

แกพ่วกเราอยา่งใด พวกเราก็พงึจ าค าพยากรณ์นัน้ไวอ้ยา่งนัน้” พระราชาเหลา่นัน้ 

ทรงรับพระด ารัสของพระเจา้ปเสนทโิกศลแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. ปัญจราชสตูร 

  ตอ่มา พระราชา ๕ พระองคนั์น้ มพีระเจา้ปเสนทโิกศลทรงเป็นประมขุ 

เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

พระเจา้ปเสนทโิกศลไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายในทีน่ี ้เป็นราชาทัง้ ๕ องค ์เอบิอิม่ 

เพยีบพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ ไดรั้บบ าเรออยู ่มคี าถามเกดิขึน้ในระหวา่งการสนทนา 

กันวา่ ‘อะไรเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ ‘รปูเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ ‘เสยีงเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ ‘กลิน่เป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ ‘รสเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ 

  บางพระองคต์รัสอยา่งนีว้า่ ‘โผฏฐัพพะเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย’ ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นยอดแหง่กามทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ทีส่ดุแหง่ความพอใจน่ันแหละ อาตมภาพ 

กลา่ววา่ เป็นยอดในกามคณุ ๕ รปูเหลา่ใดเป็นทีพ่อใจของคนบางคน รปูเหลา่นัน้ 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนบางคน เขาพอใจ มคีวามด ารเิต็มรอบดว้ยรปูเหลา่ใด รปูอืน่ 

จากรปูเหลา่นัน้จะยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ เขาก็ไมป่รารถนา รปูเหลา่นัน้เป็นรปูทีด่ ี

ยิง่ส าหรับเขา รปูเหลา่นัน้เป็นรปูยอดเยีย่มส าหรับเขา 

  มหาบพติร เสยีงเหลา่ใด... 

  มหาบพติร กลิน่เหลา่ใด... 

  มหาบพติร รสเหลา่ใด... 

  มหาบพติร โผฏฐัพพะเหลา่ใดเป็นทีพ่อใจของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลา่นัน้ 

ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนบางคน เขาพอใจ มคีวามด ารเิต็มรอบดว้ยโผฏฐัพพะเหลา่ใด 

โผฏฐัพพะอืน่จากโผฏฐัพพะเหลา่นัน้จะยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ เขาก็ไมป่รารถนา 

โผฏฐัพพะเหลา่นัน้เป็นโผฏฐัพพะทีด่ยี ิง่ส าหรับเขา โผฏฐัพพะเหลา่นัน้เป็นโผฏฐัพพะ 

ยอดเยีย่มส าหรับเขา” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. โทณปากสตูร 

  สมัยนัน้ จันทนังคลกิอบุาสกน่ังอยูใ่นบรษัิทนัน้ ล าดับนัน้ จันทนังคลกิอบุาสก 

ลกุจากทีน่ั่ง หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู่ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เหตอุยา่งหนึง่ปรากฏ 

แกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เหตอุยา่งหนึง่ปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จันทนังคลกิะ เหตนัุน้จงปรากฏแกท่า่นเถดิ” 

  ล าดับนัน้ จันทนังคลกิอบุาสกไดส้รรเสรญิพระผูม้พีระภาคเฉพาะพระพักตร ์

ดว้ยคาถาทีส่มควรแกเ่หตนัุน้วา่ 

    ดอกปทมุชือ่โกกนุท บานในเวลาเชา้ 

   ยังไมส่ ิน้กลิน่ ยังหอมอยู ่ฉันใด 

   ทา่นจงดพูระอังครีส ผูไ้พโรจนอ์ยู ่

   ดจุดวงอาทติยร์ุง่โรจนอ์ยูใ่นอากาศ ฉันนัน้ 

  ล าดับนัน้ พระราชา ๕ พระองคนั์น้ ทรงใหจั้นทนังคลกิอบุาสกหม่ผา้ ๕ ผนื 

ทันใดนัน้ จันทนังคลกิอบุาสกก็ถวายใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงหม่ผา้ ๕ ผนืเหลา่นัน้ 

ปญัจราชสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โทณปากสตูร 

วา่ดว้ยการหงุขา้วสารทะนานหนึง่ 

  [๑๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยพระกระยาหารทีห่งุดว้ยขา้วสารทะนานหนึง่ 

ทรงอดึอัด เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง 

ณ ทีส่มควร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่พระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยแลว้ทรงอดึอดั 

จงึไดต้รัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    มนุษยผ์ูม้สีตอิยูท่กุเมือ่ 

   รูจั้กประมาณในโภชนะทีไ่ดแ้ลว้ 

   ยอ่มมเีวทนาเบาบาง 

   เขายอ่มแกช่า้ อายก็ุยั่งยนื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. ปฐมสงัคามสตูร 

  สมัยนัน้ มาณพชือ่สทัุสสนะ ยนือยูเ่บือ้งพระปฤษฎางคข์องพระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศล พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่เรยีกสทัุสสนมาณพมาตรัสวา่ “มานีส่ทัุสสนะ 

เจา้จงเรยีนคาถาในส านักของพระผูม้พีระภาค แลว้จงกลา่วในเวลาทีเ่ราเสวยกระยาหาร 

อนึง่ เราจะใหค้า่อาหารแกเ่จา้วนัละ ๑๐๐ กหาปณะ” 

  สทัุสสนมาณพรับสนองพระด ารัสพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ “เป็นพระมหากรณุา 

อยา่งยิง่ พระเจา้ขา้” แลว้เรยีนคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้กลา่ว 

ในเวลาทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลเสวยพระกระยาหารวา่ 

    มนุษยผ์ูม้สีตอิยูท่กุเมือ่ 

   รูจั้กประมาณในโภชนะทีไ่ดแ้ลว้ 

   ยอ่มมเีวทนาเบาบาง 

   เขายอ่มแกช่า้ อายก็ุยั่งยนื 

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงด ารงอยูไ่ดโ้ดยเสวยพระกระยาหารทะนานหนึง่ 

เป็นอยา่งมากเรือ่ยมา ตอ่มาพระเจา้ปเสนทโิกศล มพีระวรกายกระปรีก้ระเปรา่ 

ทรงลบูพระวรกายดว้ยฝ่าพระหัตถ ์ทรงเปลง่อทุานนีใ้นเวลานัน้วา่ “พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ทรงอนุเคราะหเ์ราดว้ยประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นปัจจบุันและ 

ประโยชนใ์นภายหนา้อยา่งแทจ้รงิ” 

โทณปากสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมสงัคามสตูร 

วา่ดว้ยสงคราม สตูรที ่๑ 

  [๑๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัดจตรุงคนิ-ี 

เสนา๑ ยกไปรกุรานพระเจา้ปเสนทโิกศลทางแควน้กาส ีพระเจา้ปเสนทโิกศลทรง 

สดับขา่ววา่ “พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัดจตรุงคนิ-ี 

เสนายกมารกุรานเราทางแควน้กาส”ี จงึทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกออกไปตอ่สูก้ับ

 

เชงิอรรถ : 

๑ จตรุงคนิเีสนา หมายถงึองค ์๔ คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ และพลเดนิเทา้ (ส .ส.อ. ๑/๑๒๕/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. ปฐมสงัคามสตูร 

พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ป้องกันแควน้กาส ีครัง้นัน้ 

พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ กบัพระเจา้ปเสนทโิกศล ทรงท า 

สงครามตอ่กัน 

  สงครามครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงชนะ 

พระเจา้ปเสนทโิกศล ฝ่ายพระเจา้ปเสนทโิกศลผูพ้า่ยแพ ้ก็เสด็จลา่ทัพกลับกรงุ 

สาวตัถ ีราชธานขีองพระองค ์

  ครัน้เวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ 

ทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกมารกุรานพระเจา้ปเสนทโิกศลทางแควน้กาส ีพระเจา้ 

ปเสนทโิกศลทรงสดับขา่ววา่ ‘พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ 

ทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกมารกุรานเราทางแควน้กาส ีจงึทรงจัดจตรุงคนิเีสนา 

ยกออกไปตอ่สูก้ับพระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ป้องกันแควน้ 

กาส ีครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ กับพระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลทรงท าสงครามตอ่กนั 

  สงครามครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงชนะ 

พระเจา้ปเสนทโิกศล ฝ่ายพระเจา้ปเสนทโิกศลผูพ้า่ยแพ ้ก็เสด็จลา่ทัพกลับกรงุ 

สาวตัถ ีราชธานขีองพระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร 

ผูค้รองแควน้มคธ มมีติรเลว มสีหายเลว มเีพือ่นเลว ฝ่ายพระเจา้ปเสนทโิกศล 

เป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีวนันี ้พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงพา่ยแพม้าแลว้ 

อยา่งนี ้จักบรรทมเป็นทกุขต์ลอดราตรนีี้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ทตุยิสงัคามสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ผูช้นะยอ่มกอ่เวร ผูพ้า่ยแพย้อ่มนอนเป็นทกุข ์

   ผูล้ะทัง้ความชนะและความพา่ยแพไ้ดแ้ลว้ 

   มใีจสงบ ยอ่มนอนเป็นสขุ๑ 

ปฐมสงัคามสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิสงัคามสูตร 

วา่ดว้ยสงคราม สตูรที ่๒ 

  [๑๒๖] ครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัด 

จตรุงคนิเีสนา ยกไปรกุรานพระเจา้ปเสนทโิกศลทางแควน้กาส ีพระเจา้ปเสนทโิกศล 

ทรงสดับขา่ววา่ “พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัดจตรุงคนิ-ี 

เสนา ยกมารกุรานเราทางแควน้กาส”ี จงึทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกออกไปตอ่สูก้ับ 

พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ป้องกันแควน้กาส ีครัง้นัน้ พระเจา้ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ กับพระเจา้ปเสนทโิกศลทรงท าสงคราม 

ตอ่กัน 

  สงครามครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชนะพระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร 

ผูค้รองแควน้มคธ และไดจั้บเป็นเชลยศกึ ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดม้ ี

พระด ารดิังนีว้า่ “ถงึแมพ้ระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธนี ้จะ 

ประทษุรา้ยเราผูม้ไิดป้ระทษุรา้ย แตเ่ธอก็ยังเป็นหลานของเรา ทางทีด่เีราควรยดึ 

พลชา้ง พลมา้ พลรถ และพลเดนิเทา้ทัง้หมดของพระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร 

ผูค้รองแควน้มคธแลว้ปลอ่ยพระองคใ์หร้อดชวีติไป” 

  ครัน้เวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เทีย่วไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุธ. ๒๕/๒๐๑/๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ทตุยิสงัคามสตูร 

  ภกิษุทัง้หลายไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกมา 

รกุรานพระเจา้ปเสนทโิกศลทางแควน้กาส ีพระเจา้ปเสนทโิกศลทรงสดับขา่ววา่ 

‘พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกมา 

รกุรานเราทางแควน้กาส’ี จงึทรงจัดจตรุงคนิเีสนา ยกออกไปตอ่สูก้ับพระเจา้อชาต- 

ศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ ป้องกันแควน้กาส ีครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศตัร ู

เวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ กับพระเจา้ปเสนทโิกศล ทรงท าสงครามตอ่กัน 

  สงครามครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชนะพระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร 

ผูค้รองแควน้มคธ และไดจั้บเป็นเชลยศกึ ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดม้พีระด าร ิ

ดังนีว้า่ ‘ถงึแมพ้ระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธนี ้จะประทษุรา้ยเรา 

ผูม้ไิดป้ระทษุรา้ย แตเ่ธอก็ยังเป็นหลานของเรา ทางทีด่เีราควรยดึพลชา้ง พลมา้ 

พลรถและพลเดนิเทา้ทัง้หมดของพระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ 

แลว้ปลอ่ยพระองคใ์หร้อดชวีติไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงยดึพลชา้ง พลมา้ 

พลรถ และพลเดนิเทา้ทัง้หมดของพระเจา้อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร ผูค้รองแควน้มคธ 

แลว้ทรงปลอ่ยพระองคใ์หร้อดชวีติไป” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นี้ 

ในเวลานัน้วา่ 

    คนจะแยง่ชงิได ้เทา่ทีก่ารแยง่ชงินัน้จะเป็นไปได ้

   แตเ่มือ่ใดคนเหลา่อืน่มาแยง่ชงิบา้ง 

   เมือ่นัน้ผูแ้ยง่ชงินัน้ก็กลับถกูเขาแยง่ชงิไป 

   เพราะวา่บาปยังไมใ่หผ้ลเพยีงใด 

   คนพาลยอ่มส าคัญบาปวา่เป็นของดเีพยีงนัน้ 

    แตเ่มือ่ใดบาปใหผ้ล เมือ่นัน้คนพาลยอ่มประสบทกุข ์

   ผูฆ้า่ยอ่มไดรั้บการฆา่ตอบ ผูช้นะยอ่มไดรั้บการชนะตอบ 

   ผูด้า่ยอ่มไดรั้บการดา่ตอบ และผูโ้กรธยอ่มไดรั้บการโกรธตอบ 

   เพราะเมือ่กรรมใหผ้ล ผูแ้ยง่ชงินัน้ยอ่มถกูเขาแยง่ชงิไป 

ทตุยิสงัคามสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ธตีสุตูร 

 

๖. ธตีสุตูร 

วา่ดว้ยพระธดิา 

  [๑๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ล าดับนัน้ บรุษุคนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ 

ปเสนทโิกศล ถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลู ณ ทีใ่กลพ้ระกรรณของพระเจา้ปเสนทโิกศล 

วา่ “ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท พระนางมัลลกิาเทวปีระสตูพิระธดิาแลว้” เมือ่ 

ราชบรุษุกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้ปเสนทโิกศลก็ไมท่รงเบกิบานพระทัย 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “พระเจา้ปเสนทโิกศลไมท่รงเบกิบาน 

พระทัย” จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    มหาบพติรผูเ้ป็นใหญก่วา่ปวงชน 

   แทจ้รงิ แมห้ญงิบางคนก็ยังดกีวา่ 

   ขอพระองคจ์งชบุเลีย้งไวเ้ถดิ 

   หญงิผูม้ปัีญญา มศีลี บ ารงุแมผั่วพอ่ผัวดจุเทวดา 

   จงรักภักดตีอ่สาม ียังมอียู ่

    บรุษุทีเ่กดิจากหญงินัน้ยอ่มแกลว้กลา้ เป็นใหญใ่นทศิได ้

   บตุรของภรรยาดเีชน่นัน้ ก็ครองราชสมบตัไิด ้

ธตีสุตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. ปฐมอัปปมาทสตูร 

 

๗. ปฐมอปัปมาทสตูร 

วา่ดว้ยความไมป่ระมาท สตูรที ่๑ 

  [๑๒๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ทีย่ดึประโยชนทั์ง้สองไวไ้ด ้คอื 

ประโยชนใ์นปัจจบุัน และประโยชนใ์นภายหนา้ มอียูห่รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ธรรมอยา่งหนึง่ทีย่ดึประโยชนทั์ง้สอง 

ไวไ้ด ้คอื ประโยชนใ์นปัจจบุันนี ้และประโยชนใ์นภายหนา้ มอียู”่ 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ทีย่ดึ 

ประโยชนทั์ง้สองไวไ้ด ้คอื ประโยชนใ์นปัจจบุันนี ้และประโยชนใ์นภายหนา้ คอือะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร ธรรมอยา่งหนึง่ทีย่ดึประโยชนใ์นปัจจบุัน 

และประโยชนใ์นภายหนา้ไวไ้ด ้คอื ความไมป่ระมาท รอยเทา้ของสตัวทั์ง้หลายที ่

สญัจรไปบนแผน่ดนิชนดิใดชนดิหนึง่ รอยเทา้เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มรวมลงในรอย 

เทา้ชา้ง บัณฑติกลา่ววา่ รอยเทา้ชา้งเป็นเลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะเป็นรอยใหญ ่

ฉันใด มหาบพติร ธรรมอยา่งหนึง่ทีย่ดึประโยชนทั์ง้สองไวไ้ด ้คอืประโยชนใ์นปัจจบุัน 

และประโยชนใ์นภายหนา้ คอื ความไมป่ระมาท ก็ฉันนัน้” 

  พระผูม้พีระภาค ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    บคุคลเมือ่ปรารถนาอาย ุความไมม่โีรค 

   วรรณะ สวรรค ์ความเกดิในตระกลูสงู 

   และความยนิดอียา่งโอฬารตอ่ ๆ ไป 

   พงึท าความไมป่ระมาท 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ทตุยิอัปปมาทสตูร 

    บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิ 

   ความไมป่ระมาทในการท าบญุ 

   บัณฑติผูไ้มป่ระมาทยอ่มบรรลปุระโยชนทั์ง้สอง 

    ธรีชนทา่นเรยีกวา่ บัณฑติ 

   เพราะยดึประโยชนทั์ง้สองไวไ้ด ้คอื 

   ประโยชนใ์นปัจจบุัน และประโยชนใ์นภายหนา้ 

ปฐมอปัปมาทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิอปัปมาทสตูร 

วา่ดว้ยความไมป่ระมาท สตูรที ่๒ 

  [๑๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความคดิค านงึเกดิขึน้แกข่า้พระองคผ์ูห้ลกีเรน้อยู่ 

ในทีส่งัดอยา่งนีว้า่ “ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้น่ันแล เป็นธรรมส าหรับ 

ผูม้มีติรดี๑ มสีหายดี๒ มเีพือ่นดี๓ ไมใ่ชส่ าหรับผูม้มีติรเลว มสีหายเลว มเีพือ่นเลว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ ธรรมทีอ่าตมภาพกลา่วไวด้แีลว้น่ันแล เป็นธรรมส าหรับผูม้มีติรด ี

มสีหายด ีมเีพือ่นด ีไมใ่ชส่ าหรับผูม้มีติรเลว มสีหายเลว มเีพือ่นเลว มหาบพติร 

ครัง้หนึง่ อาตมภาพอยูท่ีน่คิมของหมูเ่จา้ศากยะ ชือ่วา่นครกะ ในแควน้สกักะ 

ครัง้นัน้ ภกิษุอานนทเ์ขา้ไปหาอาตมภาพถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

มหาบพติรไดก้ลา่วกับอาตมภาพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความเป็นผูม้มีติรด ี

มสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์กึง่หนึง่”

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติรด ีหมายถงึมติรทีม่คีณุธรรม คอืศลีเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๐) 

๒ สหายด ีหมายถงึเพือ่นรว่มงานทีด่ ี(องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

๓ เพือ่นด ีหมายถงึเพือ่นทีรั่กใคร่สนทิสนมรูใ้จกัน ซือ่สัตยต์อ่กัน (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ทตุยิอัปปมาทสตูร 

  อาตมภาพกลา่ววา่ “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ อานนท ์อยา่กลา่วอยา่งนัน้ อานนท ์

ทีจ่รงิ ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย์๑ทัง้หมดทเีดยีว 

อานนท ์ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จักเจรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก (ความสงัด) อาศัยวริาคะ (ความ 

       คลายก าหนัด) อาศัยนโิรธ (ความดับ) นอ้มไปในโวสสคัคะ (ความ 

       สละ) 

   ๒. เจรญิสมัมาสงักัปปะ ... 

   ๓. เจรญิสมัมาวาจา ... 

   ๔. เจรญิสมัมากัมมันตะ ... 

   ๕. เจรญิสมัมาอาชวีะ ... 

   ๖. เจรญิสมัมาวายามะ ... 

   ๗. เจรญิสมัมาสต ิ... 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้ากอยา่งนีแ้ล 

  อนึง่ ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์

ทัง้หมดทเีดยีวนัน้ พงึทราบโดยปรยิายนี ้ดว้ยวา่ เหลา่สตัวผ์ูม้ชีาต(ิความเกดิ) 

เป็นธรรมดา ยอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีรา(ความแก)่เป็นธรรมดา ยอ่มพน้จากชรา 

ผูม้มีรณะ(ความตาย)เป็นธรรมดา ยอ่มพน้จากมรณะ ผูม้โีสกะ(ความเศรา้โศก) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ ผล ๔ วชิชา ๓ และอภญิญา ๖ (ส .ส.อ. ๑/๑๒๙/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ทตุยิอัปปมาทสตูร 

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

(ความคับแคน้ใจ)เป็นธรรมดา ยอ่มพน้จากโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัสและอปุายาส 

เพราะอาศัยเราผูเ้ป็นมติรด ี

  อานนท ์ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์

ทัง้หมดทเีดยีวนัน้ พงึทราบโดยปรยิายนี้๑แล’ 

  เพราะเหตนัุน้แล มหาบพติร พระองคพ์งึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจักเป็นผู ้

มมีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีพระองคผ์ูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีพงึอาศัย 

ธรรมอยา่งหนึง่นี ้คอืความไมป่ระมาทในกศุลธรรม ทัง้หลายอยูเ่ถดิ 

  มหาบพติร เมือ่พระองคไ์มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่นางสนมผู ้

ตามเสด็จจักมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระราชาเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่

เอาเถดิ แมพ้วกเราก็จักเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู’่ 

  มหาบพติร เมือ่พระองคไ์มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่แมพ้ระบรม- 

วงศานุวงศ ์ผูต้ามเสด็จจักมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระราชาเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัย 

ความไมป่ระมาทอยู ่เอาเถดิ แมพ้วกเราก็จักเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไม ่

ประมาทอยู’่ 

  มหาบพติร เมือ่พระองคไ์มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่แมก้องทัพ 

ก็จักมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระราชาเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่

เอาเถดิ แมพ้วกเราก็จักเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู’่ 

  มหาบพติร เมือ่พระองคไ์มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่แมช้าวนคิม 

ชาวชนบทก็จักมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระราชาเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไม ่

ประมาทอยู ่เอาเถดิ แมพ้วกเราก็จักเป็นผูไ้มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู’่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูส .ม. (แปล) ๑๙/๒/๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ปฐมอปตุตกสตูร 

  มหาบพติร เมือ่พระองคไ์มป่ระมาท อาศัยความไมป่ระมาทอยู ่แมพ้ระองค ์

เองก็จักเป็นผูไ้ดรั้บการคุม้ครอง รักษาแลว้ แมท้อ้งพระคลังก็จักเป็นอันไดรั้บการ 

คุม้ครอง รักษาแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    เมือ่ปรารถนาโภคะยิง่ ๆ ขึน้ไป 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิความไมป่ระมาทในการท าบญุ 

   บัณฑติผูไ้มป่ระมาทยอ่มบรรลปุระโยชนทั์ง้สอง 

    ธรีชนทา่นเรยีกวา่ บัณฑติ 

   เพราะบรรลปุระโยชนทั์ง้สอง คอื 

   ประโยชนใ์นปัจจบุันและประโยชนใ์นภายหนา้ 

ทตุยิอปัปมาทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมอปตุตกสูตร 

วา่ดว้ยทรพัยท์ ีไ่มม่บีตุร สตูรที ่๑ 

  [๑๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแตย่ังวนั 

ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพระเจา้ปเสนท-ิ 

โกศลดังนีว้า่ “เชญิเถดิ มหาบพติร พระองคเ์สด็จมาจากไหนแตย่ังวนั” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐ ี

ในกรงุสาวตัถนีี ้ถงึแกก่รรมแลว้ ขา้พระองคใ์หข้นทรัพยส์มบัตทิีไ่มม่บีตุรนัน้มาไว ้

ในพระราชวงัแลว้จงึมาเขา้เฝ้า เฉพาะเงนิเทา่นัน้ม ี๘,๐๐๐,๐๐๐ สว่นเครือ่งเงนินัน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ปฐมอปตุตกสตูร 

ไมต่อ้งพดูถงึ อนึง่ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ไดบ้รโิภคอาหารเชน่นี ้คอื บรโิภค 

ปลายขา้วกับน ้าผักดอง ไดใ้ชผ้า้เครือ่งนุ่งหม่เชน่นี ้คอื นุ่งหม่ผา้เนือ้หยาบทีต่ัด 

เป็นสามชิน้เย็บตดิกัน ไดใ้ชย้านพาหนะเชน่นี ้คอื ใชร้ถเกา่ ๆ กัน้รม่ท าดว้ยใบไม”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ อสตับรุษุไดโ้ภคะมากมายแลว้ ไมท่ าตนใหม้คีวามสขุส าราญ ไมท่ า 

มารดาและบดิาใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ ไมท่ าบตุรและภรรยาใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ 

ไมท่ าทาสและกรรมกรใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ ไมท่ ามติรและอ ามาตย์๑ใหไ้ดรั้บ 

ความสขุส าราญ ไมต่ัง้ทักษิณาอันมผีลในเบือ้งบน มผีลอันด ีมวีบิากเป็นสขุ 

และเป็นไปเพือ่สวรรคไ์วใ้นสมณพราหมณ์ทัง้หลาย โภคะเหลา่นัน้ของเขาทีม่ไิดใ้ช ้

สอยโดยชอบอยา่งนี ้พระราชาทัง้หลายรบิไปบา้ง โจรทัง้หลายปลน้ไปบา้ง ไฟ 

ไหมบ้า้ง น ้าพัดไปบา้ง ทายาททัง้หลายผูไ้มเ่ป็นทีรั่กน าไปบา้ง เมือ่เป็นเชน่นี ้

โภคะเหลา่นัน้ของเขาทีม่ไิดใ้ชส้อยโดยชอบ ยอ่มเสยีไปเปลา่โดยไมม่กีารใชส้อย 

  มหาบพติร ในถิน่อมนุษย ์มสีระโบกขรณีซึง่มนี ้าใส เย็น จดืสนทิ ใสสะอาด 

มทีา่น ้าด ีน่ารืน่รมย ์น ้านัน้คนไมต่ักเอาไป ไมด่ืม่ ไมอ่าบ หรอืไมท่ าตามทีต่อ้งการ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้น ้าทีไ่มไ่ดใ้ชส้อยโดยชอบนัน้ พงึเสยีไปเปลา่โดยไมม่กีารใชส้อย 

แมฉั้นใด มหาบพติร อสตับรุษุไดโ้ภคะมากมายแลว้ ไมท่ าตนใหไ้ดรั้บความสขุ 

ส าราญ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้โภคะเหลา่นัน้ของเขาทีม่ไิดใ้ชส้อยโดยชอบ ยอ่มเสยี 

ไปเปลา่โดยไมม่กีารใชส้อย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  มหาบพติร สว่นสตับรุษุไดโ้ภคะมากมายแลว้ ท าตนใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ 

ท ามารดาและบดิาใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ ท าบตุรและภรรยาใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ 

ท าทาสและกรรมกรใหไ้ดรั้บความสขุส าราญ ท ามติรและอ ามาตยใ์หไ้ดรั้บความสขุ 

ส าราญ ตัง้ทักษิณาอันมผีลในเบือ้งบน มผีลอันด ีมวีบิากเป็นสขุ เป็นไปเพือ่สวรรค ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติร หมายถงึคนรูจั้กกันเพราะการใชข้องในเรอืนรว่มกัน เชน่ ใหข้องแกก่ันและกันหรอืรับของจากกัน 

   อ ามาตย ์หมายถงึผูท้ ากจิรว่มกัน เชน่ ปรกึษาหารอืกัน ไปดว้ยกัน น่ังดว้ยกันเป็นตน้ (ส .สฬา.อ. ๓ / 

   ๑๐๑๖/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๗๖/๖๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ปฐมอปตุตกสตูร 

ไวใ้นสมณพราหมณ์ทัง้หลาย โภคะเหลา่นัน้ของเขาทีใ่ชส้อยโดยชอบอยูอ่ยา่งนี้ 

พระราชาทัง้หลายก็รบิไปไมไ่ด ้โจรทัง้หลายก็ปลน้เอาไปไมไ่ด ้ไฟก็ไหมไ้มไ่ด ้

น ้าก็พัดไปไมไ่ด ้ทายาททัง้หลายผูไ้มเ่ป็นทีรั่กก็น าไปไมไ่ด ้เมือ่เป็นเชน่นี ้โภคะ 

เหลา่นัน้ของเขาทีใ่ชส้อยอยูโ่ดยชอบ ยอ่มมกีารใชส้อย ไมเ่สยีไปเปลา่ 

  มหาบพติร ในทีไ่มไ่กลจากหมูบ่า้น หรอืนคิม มสีระโบกขรณี ซึง่มนี ้าใส 

เย็น จดืสนทิ ใสสะอาด มทีา่น ้าด ีน่ารืน่รมย ์น ้านัน้คนตักไปบา้ง ดืม่บา้ง อาบบา้ง 

ท าตามทีต่อ้งการบา้ง เมือ่เป็นเชน่นี ้น ้าทีใ่ชส้อยอยูโ่ดยชอบนัน้ ชือ่วา่มกีารใชส้อย 

ไมเ่สยีไปเปลา่ แมฉั้นใด มหาบพติร สตับรุษุไดโ้ภคะมากมายแลว้ ท าตนใหไ้ดรั้บ 

ความสขุส าราญ ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นี ้โภคะเหลา่นัน้ของเขาทีใ่ชส้อยอยูโ่ดยชอบ 

ยอ่มมกีารใชส้อย ไมเ่สยีไปเปลา่ ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    น ้าเย็นในถิน่อมนุษยท์ีไ่มไ่ดใ้ชส้อย 

   ยอ่มเหอืดแหง้ไป ฉันใด 

   ทรัพยท์ีค่นชัว่ไดแ้ลว้ ตนเองไมไ่ดใ้ช ้

   และไมใ่หค้นอืน่ใช ้ก็เสยีไปเปลา่ ฉันนัน้ 

    สว่นวญิญชูนผูม้ปัีญญานัน้ ไดโ้ภคะแลว้ 

   ยอ่มใชส้อยและประกอบกจิการงาน 

   เขาเป็นคนอาจหาญ เลีย้งดหูมูญ่าต ิไมถ่กูตเิตยีน 

   ยอ่มเขา้ถงึแดนสวรรค ์

ปฐมอปตุตกสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. ทตุยิอปตุตกสตูร 

 

๑๐. ทตุยิอปตุตกสตูร 

วา่ดว้ยทรพัยท์ ีไ่มม่บีตุร สตูรที ่๒ 

  [๑๓๑] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแตย่ังวนั 

ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพระเจา้ 

ปเสนทโิกศลดังนีว้า่ “เชญิเถดิ มหาบพติร พระองคเ์สด็จมาจากไหนแตย่ังวนั” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐ ี

ในกรงุสาวตัถนีี ้ถงึแกก่รรมแลว้ ขา้พระองคใ์หข้นทรัพยส์มบัตทิีไ่มม่บีตุรนัน้มาไว ้

ในพระราชวงัแลว้ก็มาเขา้เฝ้า เฉพาะเงนิเทา่นัน้ม ี๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สว่นเครือ่งเงนินัน้ 

ไมต่อ้งพดูถงึ อนึง่ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ ไดบ้รโิภคอาหารเชน่นี ้คอื บรโิภคปลายขา้ว 

กับน ้าผักดอง ไดใ้ชผ้า้เครือ่งนุ่งหม่เชน่นี ้คอื นุ่งหม่ผา้เนือ้หยาบทีต่ัดเป็นสามชิน้ 

เย็บตดิกัน ไดใ้ชย้านพาหนะเชน่นี ้คอื ใชร้ถเกา่ ๆ กัน้รม่ท าดว้ยใบไม”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ เรือ่งเคยมมีาแลว้ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ ไดส้ัง่ใหจั้ดเตรยีม 

บณิฑบาตถวายพระปัจเจกสมัพทุธเจา้พระนามวา่ตครสขิวีา่ ‘ทา่นทัง้หลาย จงถวาย 

อาหารบณิฑบาตแกส่มณะ’ แลว้ลกุจากอาสนะเดนิจากไป ภายหลังไดม้คีวาม 

เสยีดายวา่ ‘อาหารบณิฑบาตนีใ้หท้าสหรอืกรรมกรบรโิภคยังดกีวา่’ นอกจากนี ้

เขายังปลดิชวีติบตุรนอ้ยคนเดยีวของพีช่าย เพราะทรัพยส์มบัตเิป็นเหตอุกีดว้ย 

  มหาบพติร ดว้ยผลของกรรมทีค่หบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ สัง่ใหจั้ดเตรยีมอาหาร 

บณิฑบาตถวายพระปัจเจกสมัพทุธเจา้พระนามวา่ตครสขิ ีเขาจงึบังเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์๗ ครัง้ ดว้ยเศษผลของกรรมนัน้เหมอืนกัน ไดเ้ป็นเศรษฐใีนกรงุสาวตัถนีี้ 

แหละถงึ ๗ ครัง้ 

  มหาบพติร ดว้ยผลของกรรมทีค่หบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ถวายอาหารบณิฑบาตแลว้ 

ภายหลังไดม้คีวามเสยีดายวา่ ‘อาหารบณิฑบาตนีใ้หท้าสหรอืกรรมกรบรโิภค 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. ทตุยิอปตุตกสตูร 

ยังดกีวา่’ เขาจงึไมค่ดิอยากบรโิภคอาหารอันมากมาย ไมค่ดิอยากใชผ้า้เครือ่งนุ่งหม่ 

อันมากมาย ไมค่ดิอยากใชย้านพาหนะอยา่งโออ่า่ ไมค่ดิอยากบรโิภคกาม- 

คณุ ๕ ทีด่ ีๆ 

  มหาบพติร อนึง่ ดว้ยผลของกรรมทีค่หบดผีูเ้ศรษฐนัีน้ปลดิชวีติบตุรนอ้ย 

คนเดยีวของพีช่าย เพราะทรัพยส์มบตัเิป็นเหต ุเขาจงึถกูไฟเผาอยูใ่นนรกหลายปี 

หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปี ดว้ยเศษผลของกรรมนัน้เหมอืนกัน 

ทรัพยส์มบตัทิีไ่มม่บีตุรรับเอา จงึถกูขนเขา้คลังหลวงนีเ้ป็นครัง้ที ่๗ 

  มหาบพติร ก็บญุเกา่ของคหบด ีผูเ้ป็นเศรษฐนัีน้หมดสิน้แลว้ และบญุใหมก็่ 

ไมไ่ดส้ะสมไว ้ในวนันี ้คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐนัีน้ถกูไฟเผาอยูใ่นมหาโรรวุนรก” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐ ี

บังเกดิในมหาโรรวุนรกอยา่งนัน้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่งนัน้ มหาบพติร คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐ ี

บังเกดิในมหาโรรวุนรกแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ขา้วเปลอืก ทรัพย ์เงนิทอง 

   สิง่ของทีห่วงแหนอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   หรอืทาส กรรมกร คนรับใช ้

   และผูอ้าศัยทีม่อียู ่ทัง้หมดนัน้เขาน าไปไมไ่ด ้

   จ าตอ้งละทิง้ไวทั้ง้หมด 

    อนึง่ บคุคลท ากรรมใดทางกาย 

   ทางวาจา หรอืทางใจ 

   กรรมนัน้แลเป็นสมบัตขิองเขา 

   ทัง้เขาจะน ากรรมนัน้ไปได ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    อนึง่กรรมนัน้ยอ่มตดิตามเขาไป 

   ดจุเงาตดิตามตัวไป ฉะนัน้ 

   เพราะฉะนัน้ บคุคลควรท ากรรมด ี

   สะสมไวเ้ป็นสมบัตใินโลกหนา้ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

ทตุยิอปตุตกสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนีค้อื 

     ๑. สตัตชฏลิสตูร   ๒. ปัญจราชสตูร 

     ๓. โฑณปากสตูร   ๔. ปฐมสงัคามสตูร 

     ๕. ทตุยิสงัคามสตูร   ๖. ธตีสุตูร 

     ๗. ปฐมอัปปมาทสตูร   ๘. ทตุยิอัปปมาทสตูร 

     ๙. ปฐมอปตุตกสตูร   ๑๐. ทตุยิอปตุตกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. ปคุคลสตูร 

 

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

๑. ปคุคลสูตร 

วา่ดว้ยบคุคล ๔ ประเภท 

  [๑๓๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพระเจา้ 

ประเสนทโิกศลผูป้ระทับน่ัง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “มหาบพติร บคุคล ๔ จ าพวก๑นี ้

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป 

   ๒. บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป 

   ๓. บคุคลผูส้วา่งมาแตม่ดืไป 

   ๔. บคุคลผูส้วา่งมาและสวา่งไป 

  บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ตระกลู 

ชา่งสาน ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนเทขยะ เป็นตระกลู 

ยากจน มขีา้ว น ้าและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่า 

ของกนิและเครือ่งนุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ 

มคีวามเจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต 

มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่ง 

ประทปี และเขายังประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๘๕/๙๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. ปคุคลสตูร 

  อปุมาเหมอืนบรุษุไปจากความมดืสูค่วามมดืมดิ หรอืไปจากความมดืมัว 

สูค่วามมดืมัว หรอืไปจากสายเลอืดชัว่สูส่ายเลอืดชัว่ แมฉั้นใด มหาบพติร ตถาคต 

กลา่ววา่ บคุคลนีม้อีปุไมยฉันนัน้ บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ตระกลู 

ชา่งสาน ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนเทขยะ เป็นตระกลู 

ยากจน มขีา้ว น ้าและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่า 

ของกนิและเครือ่งนุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ 

มคีวามเจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต 

มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และ 

เครือ่งประทปี แตเ่ขาประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  อปุมาเหมอืนบรุษุขึน้จากแผน่ดนิสูบ่ัลลังก ์หรอืขึน้จากบัลลังกส์ูห่ลังมา้ หรอื 

ขึน้จากหลังมา้สูค่อชา้ง หรอืขึน้จากคอชา้งสูป่ราสาท แมฉั้นใด มหาบพติร ตถาคต 

กลา่ววา่ บคุคลนีม้อีปุไมยฉันนัน้ บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูส้วา่งมาแตม่ดืไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ตระกลู 

พราหมณมหาศาล หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาต ิ

มากมาย และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไดข้า้ว น ้า 

ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แตเ่ขา 

ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. ปคุคลสตูร 

  อปุมาเหมอืนบรุษุลงจากปราสาทสูค่อชา้ง หรอืลงจากคอชา้งสูห่ลังมา้ หรอืลง 

จากหลังมา้สูบ่ัลลังก ์หรอืลงจากบัลลังกส์ูพ่ืน้ดนิ หรอืลงจากพืน้ดนิเขา้สูท่ีม่ดื 

แมฉั้นใด มหาบพติร ตถาคตกลา่ววา่ บคุคลนีม้อีปุไมยฉันนัน้ บคุคลผูส้วา่งมา 

แตม่ดืไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูส้วา่งมาและสวา่งไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ตระกลู 

พราหมณมหาศาล หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาต ิ

มากมาย และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไดข้า้ว น ้า 

ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี และเขาก็ 

ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  อปุมาเหมอืนบรุษุกา้วไปดว้ยดจีากบัลลังกส์ูบ่ัลลังก ์หรอืกา้วไปดว้ยดจีากหลัง 

มา้สูห่ลังมา้ หรอืกา้วไปดว้ยดจีากคอชา้งสูค่อชา้ง หรอืกา้วไปดว้ยดจีากปราสาทสู ่

ปราสาท แมฉั้นใด มหาบพติร ตถาคตกลา่ววา่ บคุคลนีม้อีปุไมยฉันนัน้ บคุคล 

ผูส้วา่งมาและสวา่งไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาบพติร บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    มหาบพติร บรุษุเข็ญใจไมม่ศีรัทธา 

   เป็นคนตระหนีเ่หนยีวแน่น มคีวามด ารชิัว่ 

   เป็นมจิฉาทฏิฐ ิไมม่คีวามเอือ้เฟ้ือ 

   ดา่บรภิาษสมณะ หรอืพราหมณ์ หรอืวณพิกอืน่ ๆ 

   เขาเป็นคนไมม่ปีระโยชน ์เป็นคนมักโกรธ 

   ยอ่มหา้มคนทีก่ าลังจะใหส้ ิง่ของเครือ่งใชแ้กค่นทีก่ าลังขอ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. ปคุคลสตูร 

    มหาบพติรผูเ้ป็นใหญก่วา่ปวงชน 

   คนเชน่นัน้เมือ่ตายแลว้ยอ่มเขา้ถงึนรกอันโหดรา้ย 

   บคุคลประเภทนี ้ชือ่วา่ผูม้ดืมาและมดืไป 

    มหาบพติร บรุษุเข็ญใจ แตม่ศีรัทธา 

   ไมม่คีวามตระหนี ่มคีวามด ารปิระเสรฐิ 

   มใีจไมฟุ่้งซา่น ยอ่มใหท้าน 

   ยอ่มลกุรับสมณะ หรอืพราหมณ์ หรอืวณพิกอืน่ ๆ 

   ยอ่มส าเหนยีกในจรรยาอนัเรยีบรอ้ย 

   ไมห่า้มคนทีก่ าลังจะใหส้ ิง่ของเครือ่งใชแ้กค่นทีก่ าลงัขอ 

    มหาบพติรผูเ้ป็นใหญก่วา่ปวงชน 

   คนเชน่นัน้เมือ่ตายแลว้ ยอ่มเขา้ถงึไตรทพิยสถาน 

   บคุคลประเภทนี ้ชือ่วา่ผูม้ดืมาแตส่วา่งไป 

    มหาบพติร บรุษุมั่งม ีแตไ่มม่ศีรัทธา 

   เป็นคนตระหนีเ่หนยีวแน่น มคีวามด ารชิัว่ 

   เป็นมจิฉาทฏิฐ ิไมม่คีวามเอือ้เฟ้ือ 

   ดา่บรภิาษสมณะ หรอืพราหมณ์ หรอืวณพิกอืน่ ๆ 

   เขาเป็นคนไมม่ปีระโยชน ์เป็นคนมักโกรธ 

   ยอ่มหา้มคนทีก่ าลังจะใหส้ ิง่ของเครือ่งใชแ้กค่นทีก่ าลังขอ 

    มหาบพติรผูเ้ป็นใหญก่วา่ปวงชน 

   คนเชน่นัน้เมือ่ตายแลว้ยอ่มเขา้ถงึนรกอันโหดรา้ย 

   บคุคลประเภทนี ้ชือ่วา่ผูส้วา่งมาและมดืไป 

    มหาบพติร บรุษุมั่งม ีทัง้มศีรัทธา 

   ไมม่คีวามตระหนี ่มคีวามด ารปิระเสรฐิ 

   มใีจไมฟุ่้งซา่น ยอ่มใหท้าน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. อัยยกิาสตูร 

   ยอ่มลกุรับสมณะ หรอืพราหมณ์ หรอืวณพิกอืน่ ๆ 

   ยอ่มส าเหนยีกในจรรยาอนัเรยีบรอ้ย 

   ไมห่า้มคนทีก่ าลังจะใหส้ ิง่ของเครือ่งใชแ้กค่นทีก่ าลงัขอ 

    มหาบพติรผูเ้ป็นใหญก่วา่ปวงชน 

   คนเชน่นัน้เมือ่ตายแลว้ ยอ่มเขา้ถงึไตรทพิยสถาน 

   บคุคลประเภทนี ้ชือ่วา่ผูส้วา่งมาและสวา่งไป 

ปคุคลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อยัยกิาสตูร 

วา่ดว้ยพระอยัยกิาของพระเจา้ปเสนทโิกศล 

  [๑๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แตย่ังวนั ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลผูป้ระทับน่ัง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “เชญิเถดิมหาบพติร พระองค ์

เสด็จมาจากไหนแตย่ังวนั” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอัยยกิาของ 

ขา้พระองค ์ทรงพระชรา แกเ่ฒา่ เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยั มพีระชนม ์๑๒๐ ชนัษา 

ไดท้วิงคตเสยีแลว้ พระองคเ์ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของขา้พระองคม์าก พระพทุธเจา้ขา้ 

  หากขา้พระองคใ์ชช้า้งแกว้แลกแลว้จะพงึไดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอัยยกิาของเรา 

อยา่ไดท้วิงคตเลย’ ขา้พระองคก็์พงึใหแ้มซ้ ึง่ชา้งแกว้เพือ่ใหไ้ดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระ 

อัยยกิาของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย’ 

  หากขา้พระองคใ์ชม้า้แกว้แลกแลว้จะพงึไดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอัยยกิาของเรา 

อยา่ไดท้วิงคตเลย’ ขา้พระองคก็์พงึใหแ้มซ้ ึง่มา้แกว้เพือ่ใหไ้ดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระ 

อัยยกิาของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. อัยยกิาสตูร 

  หากขา้พระองคใ์ชบ้า้นสว่ยแลกแลว้จะพงึไดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอัยยกิาของเรา 

อยา่ไดท้วิงคตเลย’ ขา้พระองคก็์พงึใหแ้มซ้ ึง่บา้นสว่ยเพือ่ใหไ้ดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระ 

อัยยกิาของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย’ 

  หากขา้พระองคใ์ชช้นบทแลกแลว้จะพงึไดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอัยยกิาของเรา 

อยา่ไดท้วิงคตเลย’ ขา้พระองคก็์พงึใหแ้มซ้ ึง่ชนบทเพือ่ใหไ้ดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอัยยกิา 

ของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ ‘สตัวทั์ง้ปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา มคีวามตายเป็นทีส่ดุ 

ไมล่ว่งพน้ความตายไปได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นี้ 

เป็นอยา่งนัน้ สตัวทั์ง้ปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา มคีวามตายเป็นทีส่ดุ ไมล่ว่งพน้ 

ความตายไปได ้มหาบพติร ภาชนะดนิชนดิใดชนดิหนึง่ ทัง้ดบิและสกุ ภาชนะดนิ 

เหลา่นัน้ทัง้หมด มคีวามแตกเป็นธรรมดา มคีวามแตกเป็นทีส่ดุ ไมพ่น้ความแตก 

ไปได ้แมฉั้นใด มหาบพติร สตัวทั์ง้ปวงก็มคีวามตายเป็นธรรมดา มคีวามตาย 

เป็นทีส่ดุ ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    สตัวทั์ง้ปวงจักตาย เพราะชวีติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ 

   สตัวทั์ง้หลายจักไปตามกรรม เขา้ถงึผลบญุและบาป 

   คอื ผูท้ าบาปจักไปนรก สว่นผูท้ าบญุจักไปสวรรค ์

    เพราะฉะนัน้ บคุคลควรท ากรรมด ี

   สะสมไวเ้ป็นสมบัตใินโลกหนา้ 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

อยัยกิาสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. โลกสตูร 

 

๓. โลกสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่กดิประโยชนแ์กช่าวโลก 

  [๑๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมเทา่ไรหนอ เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลกยอ่มเกดิขึน้ 

เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร ธรรม ๓ ประการ เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลก 

ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โลภธรรม เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลกยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์ 

       เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

   ๒. โทสธรรม เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลกยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์ 

       เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

   ๓. โมหธรรม เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลกยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์ 

       เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ 

  มหาบพติร ธรรม ๓ ประการนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้แกช่าวโลกยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไม ่

เป็นประโยชน ์เพือ่ความทกุข ์เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    โลภะ โทสะ และโมหะเกดิขึน้ภายในตน 

   ยอ่มท ารา้ยบรุษุผูม้จีติเลวทราม 

   ดจุขยุไผก่ าจัดตน้ไผ ่ฉะนัน้๑ 

โลกสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๑๓ หนา้ ๑๓๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. อสิสตัถสตูร 

 

๔. อสิสตัถสตูร 

วา่ดว้ยทานทีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ มผีลมาก 

  [๑๓๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลควรใหท้าน ณ ทีไ่หน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร จติเลือ่มใสในทีใ่ดละ่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทานทีใ่หใ้นทีไ่หนจงึมผีลมาก” 

  “มหาบพติร บคุคลควรใหท้านในทีไ่หน น่ันประการหนึง่ และทานทีใ่หใ้นทีไ่หน 

จงึมผีลมาก น่ันประการหนึง่ ทานทีใ่หแ้กผู่ม้ศีลีมผีลมาก ทานทีใ่หใ้นผูท้ศุลีไมม่ผีลมาก 

ดว้ยเหตนัุน้ อาตมภาพจักยอ้นถามพระองคใ์นปัญหาขอ้นัน้บา้ง พระองคพ์อพระทัย 

อยา่งใดพงึชีแ้จงอยา่งนัน้ พระองคจ์ะทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ณ ทีน่ี้ 

การยทุธพ์งึปรากฏเฉพาะพระพักตรข์องพระองค ์สงครามพงึประชดิกัน ถา้กษัตรยิ ์

หนุ่มเป็นผูไ้มไ่ดศ้กึษา ไมไ่ดฝึ้กปรอื ไมม่คีวามช านาญ ไมไ่ดป้ระลองการยงิ เป็นคน 

ขลาด หวาดสะดุง้ มักวิง่หน ีมาอาสา พระองคพ์งึชบุเลีย้งคนนัน้หรอื และพระองค ์

พงึตอ้งการคนเชน่นัน้หรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มพ่งึชบุเลีย้งคนนัน้ และขา้พระองค ์

ไมต่อ้งการคนเชน่นัน้เลย” 

  “ถา้พราหมณ์หนุ่มเป็นผูไ้มไ่ดศ้กึษา ฯลฯ มาอาสา ฯลฯ ถา้แพศยห์นุ่มเป็น 

ผูไ้มไ่ดศ้กึษา ฯลฯ มาอาสา ฯลฯ ถา้ศทูรหนุ่มเป็นผูไ้มไ่ดศ้กึษา ฯลฯ มาอาสา 

พระองคพ์งึชบุเลีย้งคนนัน้หรอื และพระองคพ์งึตอ้งการคนเชน่นัน้หรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มพ่งึชบุเลีย้งคนนัน้ และขา้พระองค ์

ไมต่อ้งการคนเชน่นัน้เลย” 

  “มหาบพติร พระองคจ์ะทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ณ ทีน่ี้การยทุธ ์

พงึปรากฏเฉพาะพระพักตรข์องพระองค ์สงครามพงึประชดิกัน ถา้กษัตรยิห์นุ่มเป็น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. อสิสตัถสตูร 

ผูศ้กึษาดแีลว้ ไดฝึ้กปรอืแลว้ มคีวามช านาญ ไดฝึ้กการยงิมาแลว้ ไมเ่ป็นคน 

ขลาด ไมห่วาดสะดุง้ ไมห่ลบหน ีมาอาสา พระองคพ์งึชบุเลีย้งคนนัน้หรอื 

และพระองคพ์งึตอ้งการคนเชน่นัน้หรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์งึชบุเลีย้งคนนัน้ และขา้พระองคพ์งึ 

ตอ้งการคนเชน่นัน้” 

  “ถา้พราหมณ์หนุ่มเป็นผูศ้กึษาดแีลว้ ฯลฯ มาอาสา ฯลฯ ถา้แพศยห์นุ่ม 

เป็นผูศ้กึษาดแีลว้ ฯลฯ มาอาสา ฯลฯ ถา้ศทูรหนุ่มเป็นผูศ้กึษาดแีลว้ ฯลฯ 

มาอาสา พระองคพ์งึชบุเลีย้งคนนัน้หรอื และพระองคพ์งึตอ้งการคนเชน่นัน้หรอื” 

  “ฉันนัน้น่ันแล มหาบพติร แมห้ากวา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

จากตระกลูใด และกลุบตุรนัน้เป็นผูล้ะองค ์๕ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ ทานทีใ่ห ้

แลว้ในกลุบตุรนัน้จากตระกลูนัน้ ยอ่มมผีลมาก” 

  องค ์๕ อะไรบา้งอนักลุบตุรน ัน้ละได ้คอื 

   ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) อันกลุบตุรนัน้ละได ้

   ๒. พยาบาท (ความคดิปองรา้ย) อันกลุบตุรนัน้ละได ้

   ๓. ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) อันกลุบตุรนัน้ละได ้

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) อันกลุบตุรนัน้ละได ้

   ๕. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) อันกลุบตุรนัน้ละได ้

  องค ์๕ นีแ้ลอันกลุบตุรนัน้ละได ้

  กลุบตุรน ัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ อะไรบา้ง 

  คอื กลุบตุรนัน้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสลีขนัธข์องพระอเสขะ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมาธขินัธข์องพระอเสขะ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาขนัธข์องพระอเสขะ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตขินัธข์องพระอเสขะ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนขนัธข์องพระอเสขะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. อสิสตัถสตูร 

  กลุบตุรนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ นีแ้ล ทานทีใ่หแ้ลว้ในกลุบตุรผูล้ะองค ์๕ 

ผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ ยอ่มมผีลมาก” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ศลิปะธนู ก าลัง และความเพยีร๑มอียูใ่นชายใด 

   พระราชาผูท้รงการยทุธพ์งึชบุเลีย้งชายหนุ่มผูเ้ชน่นัน้ 

   ไมพ่งึชบุเลีย้งชายหนุ่มผูไ้มก่ลา้หาญ 

   เพราะเหตแุหง่ชาต ิฉันใด 

    ธรรมคอืขนัตแิละโสรัจจะ๒ตัง้อยูใ่นบคุคลใด 

   บคุคลพงึบชูาบคุคลนัน้ผูม้ปัีญญา 

   มคีวามประพฤตเิยีย่งพระอรยิะ 

   แมม้ชีาตติระกลูต า่ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

    บคุคลพงึสรา้งอาศรมอันเป็นทีร่ืน่รมย ์

   อาราธนาพระพหสูตูทัง้หลายใหอ้ยู ่ณ ทีนั่น้ 

   พงึสรา้งบอ่น ้าไวใ้นป่าทีก่ันดารน ้า 

   และสรา้งสะพานในทีเ่ป็นหลม่ 

   พงึถวายขา้ว น ้า ของเคีย้ว ผา้และเสนาสนะ 

   ในทา่นผูซ้ ือ่ตรงทัง้หลาย ดว้ยใจอันเลือ่มใส 

    เมฆมสีายฟ้าแลบแปลบปลาบ 

   มยีอดตัง้รอ้ย ค ารามอยู ่ตกรดแผน่ดนิ 

   ท าทีด่อนและทีลุ่ม่ใหเ้ต็ม แมฉั้นใด 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึความเพยีรทางกายและทางจติ (ส .ส.อ. ๑/๑๓๕/๑๕๘) 

๒ ขนัต ิในทีน่ีห้มายถงึอธวิาสนขันต ิโสรจัจะ ในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัต (ส .ส.อ.๑/๑๓๕/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. ปัพพโตปมสตูร 

    ทายกผูม้ศีรัทธา เป็นบัณฑติไดฟั้งแลว้ 

   ตกแตง่โภชนาหาร เลีย้งวณพิกดว้ยขา้วน ้าใหอ้ ิม่หน า 

   เทีย่วไปในโรงทาน สัง่วา่ ทา่นทัง้หลายจงให ้ทา่นทัง้หลายจงให ้

   และทายกนัน้บันลอืเสยีงเหมอืนเมฆค าราม 

   เมือ่ฝนก าลังตก สายธารแหง่บญุอันไพบลูยนั์น้ 

   ยอ่มหลั่งรดทายกผูใ้ห ้ฉันนัน้ 

อสิสตัถสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปพัพโตปมสตูร 

วา่ดว้ยชราและมรณะเป็นประดจุภเูขา 

  [๑๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแต่ 

ยังวนั ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพระเจา้ 

ปเสนทโิกศลผูป้ระทับน่ัง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “เชญิเถดิมหาบพติร พระองคเ์สด็จ 

มาจากไหนแตย่ังวนั” 

  พระเจา้ประเสนทโิกศลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กษัตราธริาชผูไ้ด ้

มรูธาภเิษกแลว้ มัวเมาเพราะความเป็นใหญ ่ถกูความก าหนัดในกามกลุม้รมุแลว้ 

ผูถ้งึซึง่ความมั่นคงในชนบท ชนะปฐพมีณฑลใหญแ่ลว้ครอบครองอยู ่มรีาช- 

กรณียกจิอันใด บัดนี ้ขา้พระองคก็์ขวนขวายในราชกรณียกจิอันนัน้” 

  “มหาบพติร พระองคจ์ะทรงเขา้พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ณ ทีน่ี ้ราชบรุุษ 

ของพระองคผ์ูค้วรเชือ่ถอื มวีาจาเป็นหลักฐาน มาจากทศิตะวนัออก เขา้มาเฝ้า 

พระองคแ์ลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ขา้พระองค ์

มาจากทศิตะวนัออก ณ ทีนั่น้ไดเ้ห็นภเูขาใหญส่งูเทยีมเมฆก าลังกลิง้บดสตัวทั์ง้ปวง 

พระเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงกระท าสิง่ทีพ่งึกระท าเถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. ปัพพโตปมสตูร 

  ล าดับนัน้ บรุษุคนที ่๒ ผูค้วรเชือ่ถอื มวีาจาเป็นหลักฐาน มาจากทศิ 

ตะวนัตก ฯลฯ 

  ตอ่จากนัน้ บรุษุคนที ่๓ ผูค้วรเชือ่ถอื มวีาจาเป็นหลักฐาน มาจากทศิเหนอื 

ฯลฯ 

  ตอ่จากนัน้ บรุษุคนที ่๔ ผูค้วรเชือ่ถอื มวีาจาเป็นหลักฐาน มาจากทศิใต ้

เขา้มาเฝ้าพระองคแ์ลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขอเดชะใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท ขา้พระองค ์

มาจากทศิใต ้ณ ทีนั่น้ ไดเ้ห็นภเูขาใหญส่งูเทยีมเมฆก าลังกลิง้บดสตัวทั์ง้ปวง 

พระเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงกระท าสิง่ทีพ่งึกระท าเถดิ’ เมือ่มหาภัยรา้ยกาจ ทีจ่ะท า 

ใหม้นุษยส์ ิน้ชวีติ อันใหญห่ลวงเห็นปานนี ้บังเกดิขึน้แลว้แกพ่ระองค ์อะไรเลา่จะเป็น 

กจิทีพ่ระองคค์วรกระท าในฐานะเป็นมนุษยท์ีห่าไดย้าก” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่มหาภัยรา้ยกาจ ทีจ่ะท าใหม้นุษยส์ ิน้ชวีติ อันใหญ ่

หลวงเห็นปานนี ้บังเกดิขึน้แกข่า้พระองค ์อะไรเลา่จะเป็นกจิทีข่า้พระองคค์วรกระท า 

ในฐานะเป็นมนุษยท์ีห่าไดย้าก นอกจากปฏบิตัธิรรมใหเ้สมอตน้เสมอปลาย สรา้งบญุ 

กศุลเอาไว”้ 

  “มหาบพติร อาตมภาพขอถวายพระพรใหท้รงทราบ ชราและมรณะยอ่ม 

ครอบง าพระองค ์เมือ่ชราและมรณะครอบง าพระองคอ์ยู ่อะไรเลา่จะเป็นกจิทีพ่ระองค ์

ควรกระท า” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ชราและมรณะครอบง าขา้พระองคอ์ยู ่อะไรเลา่ 

จะเป็นกจิทีข่า้พระองคค์วรกระท า นอกจากปฏบิัตธิรรมใหเ้สมอตน้เสมอปลาย 

สรา้งบญุกศุลเอาไว ้ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กษัตราธริาชผูไ้ดม้รูธาภเิษกแลว้ มัวเมา 

เพราะความเป็นใหญ ่ถกูความก าหนัดในกามกลุม้รมุแลว้ ผูถ้งึความมั่นคงในชนบท 

ผูช้นะปฐพมีณฑลใหญแ่ลว้ครอบครองอยู ่ทรงท าการรบดว้ยพลชา้งเหลา่ใด เมือ่ชรา 

และมรณะครอบง าอยู ่ก็ไมใ่ชค่ต ิไมใ่ชว่สิยัทีจ่ะท าการรบดว้ยพลชา้งแมเ้หลา่นัน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. ปัพพโตปมสตูร 

  กษัตราธริาชผูไ้ดม้รูธาภเิษกแลว้ ฯลฯ ผูช้นะปฐพมีณฑลใหญแ่ลว้ครอบครองอยู่ 

ทรงท าการรบดว้ยพลมา้เหลา่ใด ฯลฯ รบดว้ยพลรถเหลา่ใด ฯลฯ รบดว้ยพลเดนิ 

เทา้แมเ้หลา่ใด เมือ่ชราและมรณะครอบง าอยู ่ก็ไมใ่ชค่ต ิไมใ่ชว่สิยัทีจ่ะท าการรบ 

ดว้ยพลเดนิเทา้แมเ้หลา่นัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในราชตระกลูนี ้มหาอ ามาตย ์

ผูม้มีนตร ์ซึง่สามารถจะใชม้นตรท์ าลายขา้ศกึทีย่กทัพมา ก็มอียูเ่หมอืนกัน แตเ่มือ่ 

ชราและมรณะครอบง าอยู ่ก็ไมใ่ชค่ต ิไมใ่ชว่สิยัทีจ่ะท าการรบดว้ยมนตรแ์มเ้หลา่นัน้ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ ในราชตระกลูนี ้เงนิทองทัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ดนิ ทัง้ทีอ่ยูใ่น 

อากาศซึง่พวกขา้พระองคส์ามารถจะใชเ้ป็นเครือ่งมอืยแุหยใ่หข้า้ศกึทีย่กทัพมาแตกกัน 

ก็มอียูเ่ป็นอันมาก แตเ่มือ่ชราและมรณะครอบง าก็ไมใ่ชค่ต ิไมใ่ชว่สิยัทีจ่ะท าการรบ 

ดว้ยทรัพยแ์มเ้หลา่นัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็แลเมือ่ชราและมรณะครอบง าอยู่ 

อะไรเลา่จะเป็นกจิทีข่า้พระองคค์วรกระท า นอกจากปฏบิัตธิรรมใหเ้สมอตน้เสมอปลาย 

สรา้งบญุกศุลเอาไว”้ 

  “มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ มหาบพติร ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ก็เมือ่ชราและ 

มรณะครอบง าอยู ่อะไรเลา่จะเป็นกจิทีพ่ระองคค์วรกระท านอกจากปฏบิัตธิรรมให ้

เสมอตน้เสมอปลาย สรา้งบญุกศุลเอาไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ภเูขาใหญล่ว้นแลว้ดว้ยศลิา สงูจดทอ้งฟ้า 

   กลิง้บดสตัวม์าโดยรอบทัง้ ๔ ทศิ แมฉั้นใด 

    ชราและมรณะก็ฉันนัน้ 

   ยอ่มครอบง าสตัวทั์ง้หลาย คอื พวกกษัตรยิ ์

   พราหมณ์ แพศย ์ศทูร คนจัณฑาล และคนเทขยะ 

   ไมเ่วน้ใคร ๆ ไวเ้ลย ยอ่มย า่ยเีหลา่สตัวทั์ง้ส ิน้ 

   ณ ทีนั่น้ ไมม่ยีทุธภมูสิ าหรับพลชา้ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๓. โกสลสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   (พลมา้) พลรถ พลเดนิเทา้ 

   และไมอ่าจจะเอาชนะแมด้ว้ยมนตรห์รอืดว้ยทรัพย ์

    เพราะฉะนัน้ บคุคลผูเ้ป็นบัณฑติ มปัีญญา 

   เมือ่เห็นประโยชนต์น พงึตัง้ศรัทธาไวใ้นพระพทุธเจา้ 

   พระธรรม และพระสงฆ ์

    ผูใ้ดมปีกตปิระพฤตธิรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิผูนั้น้ในโลกนีโ้ดยแท ้

   ผูนั้น้ละโลกนีไ้ปแลว้ ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

ปพัพโตปมสตูรที ่๕ จบ 

วรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ปคุคลสตูร    ๒. อัยยกิาสตูร 

     ๓. โลกสตูร    ๔. อสิสตัถสตูร 

     ๕. ปัพพโตปมสตูร 

 

พระสตูรวา่ดว้ยกศุล ๕ สตูรนี ้พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทรงแสดงไวแ้ลว้ 

 

โกสลสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ตโปกัมมสตูร 

 

๔. มารสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. ตโปกมัมสูตร 

วา่ดว้ยการบ าเพ็ญตบะ 

  [๑๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรูป้ระทับอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธใกลฝ่ั้ง 

แมน้ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

เกดิความร าพงึอยา่งนีว้า่ “เราเป็นผูพ้น้แลว้หนอจากทกุกรกริยิานัน้ เราเป็นผู ้

พน้ดแีลว้หนอจากทกุกรกริยิาอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชนนั์น้ เราเป็นผูบ้รรลโุพธ-ิ 

ญาณแลว้” 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดท้ราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคดว้ยใจ จงึเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    มาณพทัง้หลายบรสิทุธิไ์ด ้

   ดว้ยการบ าเพ็ญตบะใด 

   ทา่นหลกีจากการบ าเพ็ญตบะนัน้แลว้ 

   เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ส าคัญวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

   ทา่นพลาดจากทางแหง่ความบรสิทุธิแ์ลว้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    เรารูแ้ลว้วา่ตบะอืน่ๆ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔.มารสงัยตุ] 

๑.ปฐมวรรค ๒. นาคสตูร 

   ตบะทัง้ปวงหาอ านวยประโยชนใ์หไ้ม ่

   ดจุไมพ้ายหรอืไมถ้อ่ ไมอ่ านวยประโยชนบ์นบก ฉะนัน้ 

   จงึเจรญิมรรค คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา เพือ่ตรัสรู ้

   เป็นผูบ้รรลคุวามบรสิทุธิอ์ยา่งยอดเยีย่มแลว้ 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ตโปกมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. นาคสูตร 

วา่ดว้ยมารแปลงกายเป็นพญาชา้ง 

  [๑๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรูป้ระทับอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธใกลฝ่ั้ง 

แมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังในทีก่ลางแจง้ 

ในราตรอีันมดืมดิ และฝนก าลังตกประปรายอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปตอ้งการจะใหค้วามกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้เกดิขึน้แกพ่ระผูม้พีระภาค จงึแปลงกายเป็นพญาชา้งใหญ ่เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ พญาชา้งนัน้มศีรีษะเหมอืนกอ้นหนิใหญส่ดี าสนทิ มงีา 

ทัง้สองสเีหมอืนเงนิยวง มงีวงเหมอืนงอนไถใหญ ่

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    ทา่นแปลงกายทัง้ทีง่ามและไมง่าม 

   ทอ่งเทีย่วอยูต่ลอดกาลอนัยาวนาน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. สภุสตูร 

   มารผูม้บีาปเอย๋ พอกันทสี าหรับการแปลงกายของทา่น 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

นาคสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สภุสตูร 

วา่ดว้ยรา่งกายทีง่าม 

  [๑๓๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรูป้ระทับอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธใกลฝ่ั้ง 

แมน้ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังในทีก่ลางแจง้ 

ในราตรอีันมดืมดิ และฝนก าลังตกประปรายอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปตอ้งการจะใหค้วามกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้เกดิขึน้แกพ่ระผูม้พีระภาค จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

แสดงเพศตา่ง ๆ หลากหลาย ทัง้ทีง่ามและไมง่าม ในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    ทา่นแปลงกายทัง้ทีง่ามและไมง่าม 

   ทอ่งเทีย่วอยูต่ลอดกาลอนัยาวนาน 

   มารผูม้บีาปเอย๋ พอกันทสี าหรับการแปลงกายของทา่น 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. ปฐมมารปาสสตูร 

    ชนเหลา่ใดส ารวมกาย วาจา ใจดแีลว้ 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มไมต่กอยูใ่นอ านาจของมาร 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มไมเ่ดนิตามหลังมาร 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สภุสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมมารปาสสตูร 

วา่ดว้ยบว่งแหง่มาร สตูรที ่๑ 

  [๑๔๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย วมิตุต(ิความหลดุพน้) อันยอดเยีย่มเราบรรลแุลว้ วมิตุตอิัน 

ยอดเยีย่มเรากระท าใหแ้จง้แลว้ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เพราะตัง้ความเพยีรไว ้

ชอบโดยแยบคาย แมเ้ธอทัง้หลายก็จงบรรลวุมิตุตอินัยอดเยีย่ม จงกระท าวมิตุต ิ

อันยอดเยีย่มใหแ้จง้ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เพราะตัง้ความเพยีรไวช้อบโดย 

แยบคายเถดิ” 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นไดถ้กูบว่งแหง่มาร ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์

   ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์คลอ้งไวแ้ลว้ 

   ทา่นไดถ้กูเครือ่งผกูของมารผกูไวแ้ลว้ 

   สมณะ ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. ทตุยิมารปาสสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    เราไดพ้น้แลว้จากบว่งแหง่มาร 

   ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์

   เราไดพ้น้แลว้จากเครือ่งผกูของมาร 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปฐมมารปาสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิมารปาสสตูร 

วา่ดว้ยบว่งแหง่มาร สตูรที ่๒ 

  [๑๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราพน้แลว้จากบว่งทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของ 

มนุษย ์แมพ้วกเธอก็พน้แลว้จากบว่งทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย์ 

พวกเธอจงจารกิไป เพือ่ประโยชนส์ขุแกช่นจ านวนมาก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย พวกเธออยา่ได ้

ไปโดยทางเดยีวกันสองรปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามใน 

ทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. ทตุยิมารปาสสตูร 

พยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น สตัวทั์ง้หลายผูม้กีเิลสดจุธลุใีนตานอ้ยมอียู ่

ยอ่มเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม จักมผีูรู้ธ้รรม ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็จักไปยังต าบล 

อรุเุวลาเสนานคิมเพือ่แสดงธรรม” 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นไดถ้กูบว่งทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์

   ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์คลอ้งไวแ้ลว้ 

   ทา่นไดถ้กูเครือ่งพันธนาการมากมายผกูไวแ้ลว้ 

   สมณะ ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    เราไดพ้น้แลว้จากบว่งทัง้ปวง 

   ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์

   เราไดพ้น้แลว้จากเครือ่งพันธนาการมากมาย 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้๑ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ทตุยิมารปาสสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๓๒-๓๓/๔๐-๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. สปัปสตูร 

 

๖. สปัปสตูร 

วา่ดว้ยมารแปลงกายเป็นพญาง ู

  [๑๔๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังในทีก่ลางแจง้ ในราตรอีัน 

มดืมดิ และฝนก าลังตกประปรายอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปตอ้งการจะใหค้วามกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้เกดิขึน้แกพ่ระผูม้พีระภาค จงึแปลงกายเป็นพญางใูหญ ่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ พญางนัูน้มกีายเหมอืนเรอืล าใหญท่ีข่ดุดว้ยซงุทัง้ตน้ มพัีงพาน 

เหมอืนเสือ่ล าแพนผนืใหญส่ าหรับปตูากแป้งของชา่งท าสรุา มนัียนต์าเหมอืนถาด 

ส ารดิใบใหญข่องพระเจา้โกศล มลี ิน้แลบออกจากปากเหมอืนสายฟ้าแลบในขณะที ่

เมฆก าลังกระหึม่ มเีสยีงหายใจเขา้หายใจออกเหมอืนเสยีงสบูของชา่งทองทีก่ าลัง 

พน่ลมอยู ่ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    มนุใีดอาศัยเรอืนวา่งอยู ่

   มนุนัีน้ส ารวมตนไดแ้ลว้ 

   เขาสละความอาลัยในอัตภาพนัน้เทีย่วไป 

   เพราะการสละความอาลัยในอัตภาพแลว้เทีย่วไปนัน้ 

   เหมาะสมแกผู่เ้ชน่นัน้ 

   สตัวท์ีส่ญัจรไปมาก็มาก สิง่ทีน่่ากลัวก็มาก 

   อนึง่ เหลอืบและสตัวเ์ลือ้ยคลานก็ชกุชมุ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. สปุตสิตูร 

    แตม่หามนุผีูอ้ยูใ่นเรอืนวา่ง 

   ไมห่วัน่ไหวเพราะสิง่ทีน่่ากลัวเหลา่นัน้แมเ้พยีงขนลกุ 

   ถงึแมท้อ้งฟ้าจะแตก แผน่ดนิจะไหว 

   สตัวทั์ง้หลายจะสะดุง้กลัวกันก็ตามท ี

   ถงึแมห้อกจะจอ่อยูท่ีอ่กก็ตามเถดิ 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายก็ไมท่รงป้องกันตัว 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สปัปสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สปุตสิตูร 

วา่ดว้ยการบรรทม 

  [๑๔๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้เกอืบตลอด 

ราตร ีในเวลาใกลรุ้ง่แหง่ราตร ีทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้พระวหิาร ทรงส าเร็จ 

สหีไสยาโดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท มพีระสตสิมัปชญัญะ 

ทรงท าความหมายรูท้ีจ่ะเสด็จลกุขึน้ไวใ้นพระทัย 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นหลับหรอื ท าไมทา่นยังหลับอยูเ่ลา่ 

   ทา่นหลับเหมอืนตายเชยีวหรอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. นันทนสตูร 

   ทา่นหลับโดยคดิวา่ ‘เราไดเ้รอืนวา่ง’ อยา่งนัน้หรอื 

   เมือ่ดวงอาทติยข์ ึน้สงูแลว้ ท าไมทา่นยังหลับอยูเ่ลา่ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    ผูไ้มม่ตีัณหาดจุตาขา่ยซึง่ซา่นไปในอารมณ์ตา่ง ๆ 

   ทีจ่ะน าไปสูภ่พไหน ๆ ถงึหลับอยูก็่ชือ่วา่ตืน่ 

   เพราะอปุธทัิง้ปวง๑สิน้ไป 

   เรือ่งอะไรของทา่นในเรือ่งนีเ้ลา่ มาร 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สปุตสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นนัทนสตูร 

วา่ดว้ยความยนิด ี

  [๑๔๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับแลว้ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    คนมบีตุรยอ่มยนิดเีพราะบตุร 

   คนมโีคยอ่มยนิดเีพราะโคเหมอืนกัน 

   เพราะอปุธทิ าใหน้รชนยนิด ี

   ฉะนัน้คนทีไ่รอ้ปุธจิงึไมย่นิด ี

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธทิ ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์กเิลส อภสิังขาร และกามคณุ (ส .ส.อ. ๑/๑๔๓/๑๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. ปฐมอายสุตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    คนมบีตุรยอ่มเศรา้โศกเพราะบตุร 

   คนมโีคยอ่มเศรา้โศกเพราะโคเหมอืนกัน 

   เพราะอปุธทิ าใหน้รชนเศรา้โศก 

   ฉะนัน้คนทีไ่รอ้ปุธจิงึไมเ่ศรา้โศก๑ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

นนัทนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมอายสุตูร 

วา่ดว้ยอาย ุสตูรที ่๑ 

  [๑๔๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อายขุองมนุษยทั์ง้หลายนีน้อ้ยนัก จ าตอ้งไปสูส่มัปรายภพ 

ควรท ากศุล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่ายไมม่ ีภกิษุ 

ทัง้หลาย คนทีม่ชีวีติอยูไ่ดน้านก็อยูไ่ดเ้พยีง ๑๐๐ ปี หรอืจะอยูเ่กนิไปบา้งก็มนีอ้ย” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๒ หนา้ ๑๒ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. ทตุยิอายสุตูร 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    มนุษยทั์ง้หลายมอีายยุนืยาว 

   คนดไีมค่วรดหูมิน่อายนัุน้เลย 

   ควรท าตัวเหมอืนเด็กออ่นทีค่อยแตจ่ะดืม่นม ฉะนัน้ 

   ความตายยังมาไมถ่งึหรอก 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    มนุษยทั์ง้หลายมอีายนุอ้ย 

   คนดคีวรดหูมิน่อายนัุน้ 

   ควรท าตัวเหมอืนคนทีถ่กูไฟไหมศ้รีษะ ฉะนัน้ 

   ความตายทีจ่ะมาไมถ่งึไมม่ ี

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปฐมอายสุตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิอายสุตูร 

วา่ดว้ยอาย ุสตูรที ่๒ 

  [๑๔๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั ฯลฯ เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ฯลฯ ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อายขุองมนุษยทั์ง้หลายนีน้อ้ยนัก จ าตอ้งไปสูส่มัปรายภพ 

ควรท ากศุล ควรประพฤตพิรหมจรรย ์สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่ายไมม่ ีภกิษุ 

ทัง้หลาย คนทีม่ชีวีติอยูไ่ดน้านก็อยูไ่ดเ้พยีง ๑๐๐ ปี หรอืจะอยูเ่กนิไปบา้งก็มนีอ้ย” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    วนัคนืไมล่ว่งไป ชวีติไมด่ับไป 

   อายหุมนุตามสตัวทั์ง้หลาย 

   ดจุกงลอ้หมนุตามทบูรถ ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    วนัคนืลว่งไป ชวีติดับไป 

   อายขุองสตัวทั์ง้หลายสิน้ไป 

   เหมอืนน ้าในแมน่ ้านอ้ยสิน้ไป ฉะนัน้๑ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ทตุยิอายสุตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ตโปกัมมสตูร   ๒. นาคสตูร 

     ๓. สภุสตูร    ๔. ปฐมมารปาสสตูร 

     ๕. ทตุยิมารปาสสตูร   ๖. สปัปสตูร 

     ๗. สปุตสิตูร    ๘. นันทนสตูร 

     ๙. ปฐมอายสุตูร   ๑๐. ทตุยิอายสุตูร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๔๕/๓๕๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. สหีสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. ปาสาณสตูร 

วา่ดว้ยมารกลิง้ศลิา 

  [๑๔๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังในทีก่ลางแจง้ในราตรอีันมดืมดิ 

และฝนก าลังตกประปรายอยู ่ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปตอ้งการจะใหค้วามกลัว 

ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้เกดิขึน้แกพ่ระผูม้พีระภาค จงึเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้กลิง้ศลิาขนาดใหญล่งไปในทีใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    ถงึแมว้า่ทา่นจะกลิง้ภเูขาคชิฌกฏูมาทัง้ลกู 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายผูห้ลดุพน้แลว้โดยชอบ 

   ก็ไมม่คีวามหวัน่ไหว 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทุกขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา 

พระสคุตทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปาสาณสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สหีสตูร 

วา่ดว้ยราชสหี ์

  [๑๔๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคมบีรษัิทหมูใ่หญ ่

แวดลอ้ม ทรงแสดงธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนี ้มบีรษัิทหมูใ่หญ ่

แวดลอ้ม แสดงธรรมอยู ่ทางทีด่เีราพงึเขา้ไปหาพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ เพือ่ให ้

บรษัิทหลงเขา้ใจผดิเถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. สหัสตูร 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลู 

ผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ท าไมทา่นจงึกลา้บันลอืดจุราชสหี ์

   ในทา่มกลางบรษัิท 

   คนทีพ่อจะตอ่สูก้ับทา่นไดก็้ยังม ี

   ทา่นเขา้ใจวา่ เป็นผูช้นะแลว้หรอื 

  พระผูม้พีระภาคตรัสพระคาถาวา่ 

    พระตถาคตทัง้หลาย 

   ผูเ้ป็นมหาวรีะ บรรลทุสพลญาณ๑ 

   ขา้มตัณหาอันเป็นเหตซุา่นไปในโลกไดแ้ลว้ 

   จงึกลา้บันลอืในทา่มกลางบรษัิท 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สหีสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทสพลญาณ หมายถงึพระญาณอันเป็นก าลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีท่ าใหพ้ระองคบั์นลอืสหีนาท  

   ประกาศพระศาสนาไดม้ั่นคง คอื (๑) ฐานาฐานญาณ ปรชีาหย่ังรูก้ฎธรรมชาตเิกีย่วกับขอบเขตและขดีขัน้ 

   ของสิง่ทัง้หลาย (๒) กมัมวปิากญาณ ปรชีาหย่ังรูผ้ลของกรรม (๓) สพัพตัถคามนิปีฏปิทาญาณ ปรชีา 

   หย่ังรูข้อ้ปฏบัิตทิีจ่ะน าไปสูข่อ้ปฏบัิตทิัง้ปวงหรอืสูป่ระโยชนท์ัง้ปวง (๔) นานาธาตญุาณ ปรชีาหย่ังรูส้ภาวะ 

   ของโลกอันประกอบดว้ยธาตตุา่ง ๆ เป็นอเนก (๕) นานาธมิตุตกิญาณ ปรชีาหย่ังรูอ้ัธยาศัยเป็นตน้ของ 

   สัตวท์ัง้หลาย (๖) อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามยิง่ความหยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสัตว ์

   ทัง้หลาย (๗) ญาณาทสิงักเิลสาทญิาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามเศรา้หมอง ควมผอ่งแผว้เป็นตน้ (๘) ปุพเพ- 

   นวิาสานสุสตญิาณ ปรชีาหย่ังรูภ้พทีเ่คยอยูใ่นหนหลังได ้(๙) จตุูปปาตญาณ ปรชีาหย่ังรูจุ้ตแิละอบัุต ิ

   ของสัตวท์ัง้หลาย (๑๐) อาสวกัขยญาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย (องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. สกลกิสตูร 

 

๓. สกลกิสตูร 

วา่ดว้ยสะเก็ดหนิ 

  [๑๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ มัททกจุฉ ิสถานทีพ่ระราชทานอภัย 

แกห่มูเ่นือ้ เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ สะเก็ดหนิกระทบพระบาทของพระผูม้พีระภาค 

ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงมทีกุขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้แข็งอยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้น อันไมส่บายพระทัย ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคมพีระสตสิมัปชญัญะ 

ทรงอดกลัน้ทกุขเวทนานัน้ไวไ้ด ้ไมท่รงเดอืดรอ้น 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ผูา้สงัฆาฏ ิ๔ ชัน้ ทรงส าเร็จสหีไสยา 

โดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ทรงซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท มพีระสตสิมัปชญัญะ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ทลูถามพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นนอนดว้ยความซมึเซา 

   หรอืมัวเมาคดิกาพยก์ลอนอะไรอยู ่

   ประโยชนข์องทา่นมไีมม่าก 

   ทา่นอยู ่ณ ทีน่อนทีน่ั่งอันสงัดแตผู่เ้ดยีว 

   ตัง้หนา้แตจ่ะหลับ ท าไมทา่นยังหลับอยูเ่ลา่ 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสตอบวา่ 

    เราไมไ่ดน้อนดว้ยความซมึเซา 

   ทัง้มไิดม้ัวเมาคดิกาพยก์ลอนอะไรอยูห่รอก 

   เราบรรลปุระโยชนแ์ลว้ ปราศจากความเศรา้โศก 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. สกลกิสตูร 

   อยู ่ณ ทีน่อนทีน่ั่งอันสงัดแตผู่เ้ดยีว 

   นอนค านงึถงึสตัวทั์ง้ปวงดว้ยความเอ็นด ู

    ลกูศรเสยีบอกของชนเหลา่ใด 

   รอ้ยหทัยใหลุ้ม่หลงอยู ่แมช้นเหลา่นัน้ในโลกนี้ 

   ทัง้ ๆ ทีม่ลีกูศรเสยีบอกอยู ่ก็ยังหลับได ้

   ท าไมเราผูป้ราศจากลกูศรแลว้ จะหลับไมไ่ดเ้ลา่ 

    เราเดนิไป๑ก็ไมห่วาดหวัน่ ถงึหลับอยูก็่มไิดก้ลัวเกรง 

   กลางคนืและกลางวนัไมท่ าใหเ้ราเดอืดรอ้น 

   เราไมพ่บเห็นความเสือ่มอะไร ๆ ในโลก 

   ฉะนัน้ เราจงึนอนค านงึถงึสตัวทั์ง้ปวงดว้ยความเอ็นด ู

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สกลกิสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เดนิไป ในทีน่ีห้มายถงึเดนิไปในทางทีม่รีาชสหีเ์ป็นตน้ (ส .ส.อ. ๑/๑๔๙/๑๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. ปฏริปูสตูร 

 

๔. ปฏริปูสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีส่มควร 

  [๑๕๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่เอกสาลา 

แควน้โกศล สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคมคีฤหัสถบ์รษัิทหมูใ่หญแ่วดลอ้ม ทรงแสดง 

ธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีม้คีฤหสัถบ์รษัิท 

หมูใ่หญแ่วดลอ้ม แสดงธรรมอยู ่ทางทีด่เีราพงึเขา้ไปหาพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ 

เพือ่ใหบ้รษัิทหลงเขา้ใจผดิเถดิ” 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นพร ่าสอนธรรมใดแกผู่อ้ ืน่ 

   ธรรมนัน้ไมส่มควรแกท่า่นเลย 

   เมือ่ทา่นกลา่วสอนธรรมนัน้ 

   อยา่ไดข้อ้งในความยนิดยีนิรา้ย 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พระสมัพทุธเจา้ทรงมจีติเกือ้กลูอนุเคราะห ์

   ทรงพร ่าสอนธรรมใดแกผู่อ้ ืน่ 

   ตถาคตหลดุพน้จากความยนิดยีนิรา้ยในธรรมนัน้แลว้ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปฏริปูสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. มานสสตูร 

 

๕. มานสสตูร 

วา่ดว้ยบว่งใจ 

  [๑๕๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับแลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บว่งนีเ้ทีย่วไปในอากาศ 

   มใีนใจ สญัจรไปอยู ่

   เราจักคลอ้งทา่นดว้ยบว่งนัน้ 

   สมณะ ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหลา่นี้ 

   คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ซึง่เป็นทีร่ืน่รมยใ์จ 

   มารผูก้ระท าซึง่ทีส่ดุ เราไดก้ าจัดทา่นเสยีแลว้๒ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

มานสสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๓๓/๔๑ 

๒ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๓๓/๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ปัตตสตูร 

 

๖. ปตัตสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งบาตร 

  [๑๕๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ทีเ่กีย่วกับอปุาทานขนัธ ์๕ ภกิษุเหลา่นัน้ตา่งใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมา 

ดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีเ่กีย่วกับอปุาทานขนัธ ์๕ ภกิษุเหลา่นัน้ 

ตา่งใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่ทางที ่

ดเีราพงึเขา้ไปหาพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ เพือ่ใหบ้รษัิทหลงเขา้ใจผดิเถดิ” 

  สมัยนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไดว้างบาตรสว่นใหญไ่วใ้นทีก่ลางแจง้ ล าดับนัน้ มาร 

ผูม้บีาปแปลงกายเป็นโคพลพัิทเดนิไปยังทีว่างบาตร ภกิษุรปูหนึง่จงึบอกกบัภกิษุ 

อกีรปูหนึง่วา่ “ภกิษุ ภกิษุ โคพลพัิทน่ันก าลังจะท าบาตรแตก” เมือ่ภกิษุนัน้พดู 

อยา่งนัน้แลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “น่ันไมใ่ชโ่คพลพัิท น่ันคอืมารผูม้บีาป 

มาเพือ่ลวงใหเ้ธอหลงเขา้ใจผดิ” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    อรยิสาวกยอ่มเบือ่หน่ายรปู 

   เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ 

   อยา่งนีว้า่ ‘เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชข่องเรา’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. อายตนสตูร 

    แมม้ารและเสนามารแสวงหาอยูใ่นทีท่กุแหง่ 

   ก็ไมพ่บอรยิสาวกผูเ้บือ่หน่ายแลว้อยา่งนี้ 

   ผูม้อีัตภาพอันเกษม และลว่งพน้สงัโยชนทั์ง้ปวง 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อายตนสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะ ๖ 

  [๑๕๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ทีเ่กีย่วกับผสัสายตนะ ๖ ภกิษุเหลา่นัน้ตา่งใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์

นอ้มนกึมาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีแ้ลทรงชีแ้จงให ้

ภกิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีเ่กีย่วกับผัสสายตนะ ๖ ภกิษุเหลา่นัน้ 

ตา่งใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่ทางที ่

ดเีราพงึเขา้ไปหาพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ เพือ่ใหบ้รษัิทหลงเขา้ใจผดิเถดิ” 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดร้อ้งเสยีงดัง 

น่าสะพรงึกลัว ประดจุแผน่ดนิจะถลม่ในทีใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค ล าดับนัน้ ภกิษุ 

รปูหนึง่จงึกลา่วกับภกิษุอกีรปูหนึง่อยา่งนีว้า่ “ภกิษุ ภกิษุ แผน่ดนินีจ่ะถลม่ทลาย 

เสยีละกระมัง” เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสกับภกิษุนัน้วา่ 

“ภกิษุ แผน่ดนินีไ้มถ่ลม่หรอก ภกิษุทัง้หลาย นัน้คอืมารผูม้บีาป มาเพือ่ลวงให ้

พวกเธอหลงเขา้ใจผดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ปิณฑสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึตรัสกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

   และธรรมารมณ์ทัง้ส ิน้นี ้เป็นโลกามสิอันแรงกลา้ 

   ชาวโลกพากันหมกมุน่อยูใ่นอารมณ์เหลา่นี้ 

    สว่นสาวกของพระพทุธเจา้ มสีต ิ

   ขา้มพน้โลกามสินัน้ ทัง้ขา้มพน้บว่งแหง่มารไดแ้ลว้ 

   รุง่เรอืงอยูด่จุดวงอาทติย ์ฉะนัน้ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

อายตนสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปิณฑสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งบณิฑบาต 

  [๑๕๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจ- 

สาลา แควน้มคธ สมัยนัน้ ทีห่มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจสาลา มงีานนักขตัฤกษ์ 

แจกของแกพ่วกเด็ก ๆ ครัน้รุง่เชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจสาลา สมัยนัน้ 

พราหมณคหบดชีาวปัญจสาลาถกูมารผูม้บีาปเขา้ดลใจ ดว้ยประสงคว์า่ “พระ- 

สมณโคดมอยา่ไดอ้าหารบณิฑบาตเลย” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจสาลา 

เพือ่บณิฑบาตดว้ยบาตรเปลา่อยา่งใด ก็เสด็จกลับมาดว้ยบาตรเปลา่อยา่งนัน้ ล าดับนัน้ 

มารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “สมณะ ทา่นไดอ้าหารบณิฑบาตบา้งไหม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มารผูม้บีาป ทา่นท าใหเ้ราไมไ่ดอ้าหารบณิฑบาต 

มใิชห่รอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. กัสสกสตูร 

  มารผูม้บีาปกราบทลูวา่ “ถา้อยา่งนัน้ ขอพระผูม้พีระภาคจงเสด็จเขา้ไปยัง 

หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจสาลาเพือ่บณิฑบาตใหมอ่กีครัง้ ขา้พระองคจั์กกระท า 

พระผูม้พีระภาคใหไ้ดอ้าหารบณิฑบาต พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    มารขดัขวางตถาคต ไดป้ระสบสิง่มใิชบ่ญุแลว้ 

   มารผูม้บีาป ทา่นเขา้ใจวา่ 

   ‘บาปยอ่มไมใ่หผ้ลแกเ่รา’ อยา่งนัน้หรอื 

    พวกเราไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวล 

   อยูส่ขุสบายจรงิหนอ พวกเราจักมปีีตเิป็นภักษา 

   ดจุเทพชัน้อาภัสสร ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

ปิณฑสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. กสัสกสตูร 

วา่ดว้ยมารแปลงกายเป็นชาวนา 

  [๑๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ทีป่ระกอบดว้ยนพิพาน ภกิษุเหลา่นัน้ตา่งใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมา 

ดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ยนพิพาน ฯลฯ ทางทีด่เีรา 

พงึเขา้ไปหาพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับเพือ่ลวงบรษัิทใหห้ลงเขา้ใจผดิเถดิ” ครัง้นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. กัสสกสตูร 

มารผูม้บีาปจงึแปลงกายเป็นชาวนาแบกไถใหญ ่ถอืประตกัดา้มยาว ผมยาวรุงรัง 

นุ่งผา้เนือ้หยาบ เทา้ทัง้สองเป้ือนโคลน เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดท้ลู 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระสมณะ ทา่นเห็นโคพลพัิทบา้งไหม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มารผูม้บีาป ทา่นตอ้งการอะไรเกีย่วกับโคพลพัิท 

ทัง้หลายเลา่” 

  มารกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระสมณะ จักข(ุตา) เป็นของเรา รปูเป็นของเรา 

อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากจักขสุมัผัส(ความกระทบทางตา) เป็นของเรา ทา่นจะ 

หนเีราไปไหนพน้ 

  โสตะ(ห)ู เป็นของเรา สทัทะ(เสยีง) เป็นของเรา ฯลฯ 

  ฆานะ(จมกู) เป็นของเรา คันธะ(กลิน่) เป็นของเรา ฯลฯ 

  ชวิหา(ลิน้) เป็นของเรา รสเป็นของเรา ฯลฯ 

  กายเป็นของเรา โผฏฐัพพะ(สมัผัสทางกาย) เป็นของเรา ฯลฯ 

  มโน(ใจ) เป็นของเรา ธรรมารมณ์เป็นของเรา อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจาก 

มโนสมัผัส(ความกระทบทางใจ) เป็นของเรา ทา่นจะหนเีราไปไหนพน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มารผูม้บีาป จักขเุป็นของท่าน รปูเป็นของทา่น 

อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากจักขสุมัผัสเป็นของทา่นโดยแท ้แตใ่นทีใ่ดไมม่จัีกข ุ

ไมม่รีปู ไมม่อีายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากจักขสุมัผัส ทีนั่น้มใิชท่างด าเนนิของทา่น 

  โสตะเป็นของทา่น สทัทะเป็นของทา่น อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจาก 

โสตสมัผัส(ความกระทบทางห)ู เป็นของทา่น แตใ่นทีใ่ดไมม่โีสตะ ไมม่สีทัทะ ไมม่ ี

อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากโสตสมัผัส ทีนั่น้มใิชท่างด าเนนิของทา่น 

  ฆานะเป็นของทา่น คันธะเป็นของทา่น อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจาก 

ฆานสมัผัส(ความกระทบทางจมกู) เป็นของทา่น ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔.มารสงัยตุ] 

๒.ทตุยิวรรค ๙. กัสสกสตูร 

  ชวิหาเป็นของทา่น รสเป็นของทา่น อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากชวิหา- 

สมัผัส(ความกระทบทางลิน้) เป็นของทา่น ฯลฯ 

  กายเป็นของทา่น โผฏฐัพพะเป็นของทา่น อายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจาก 

กายสมัผัส(ความกระทบทางกาย) เป็นของทา่น ฯลฯ 

  มโนเป็นของทา่น ธรรมารมณ์ทัง้หลายเป็นของทา่น อายตนะคอืวญิญาณ 

อันเกดิจากมโนสมัผัส(ความกระทบทางใจ) เป็นของทา่น แตใ่นทีใ่ดไมม่มีโน ไมม่ ี

ธรรมารมณ์ ไมม่อีายตนะคอืวญิญาณอันเกดิจากมโนสมัผัส ทีนั่น้มใิชท่างด าเนนิ 

ของทา่น” 

  มารกราบทลูวา่ 

    ชนเหลา่ใดกลา่วถงึสิง่ใดวา่ ‘นีข้องเรา’ 

   ทัง้ยังกลา่ววา่ ‘ของเรา’ 

   ถา้ใจของทา่นยังฝังอยูใ่นสิง่นัน้ 

   สมณะ ทา่นก็จะไมพ่น้จากเราไปได ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ชนเหลา่ใดกลา่วถงึสิง่ใด สิง่นัน้ไมใ่ชข่องเรา 

   ชนเหลา่ใดกลา่ว ชนเหลา่นัน้ไมใ่ชเ่รา 

   มารผูม้บีาป ทา่นจงรูอ้ยา่งนี้ 

   ทา่นยอ่มไมเ่ห็นแมท้างของเรา 

   ล าดับนัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

กสัสกสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. รัชชสตูร 

 

๑๐. รชัชสตูร 

วา่ดว้ยมารอญัเชญิพระผูม้พีระภาคใหเ้สวยราชสมบตั ิ

  [๑๕๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กระทอ่มกลางป่า 

ในหมิวนัตประเทศ แควน้โกศล ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

เกดิความร าพงึอยา่งนีว้า่ “เราจะสามารถเสวยราชสมบัตโิดยธรรม โดยทีไ่ม ่

เบยีดเบยีนเอง ไมใ่ชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ไมท่ าใหเ้ขาเสือ่มเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ท าเขา 

ใหเ้สือ่ม ไมท่ าเขาใหเ้ศรา้โศกเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ท าเขาใหเ้ศรา้โศก หรอืไมห่นอ” 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปทราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคดว้ยใจแลว้ เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขอพระผูม้ ี

พระภาคจงเสวยราชสมบัตเิถดิ พระพทุธเจา้ขา้ ขอพระสคุตจงเสวยราชสมบตั ิ

โดยธรรม โดยทีไ่มเ่บยีดเบยีนเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ใหเ้บยีดเบยีน ไมท่ าเขาใหเ้สือ่มเอง 

ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ท าเขาใหเ้สือ่ม ไมท่ าเขาใหเ้ศรา้โศกเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ท าเขาใหเ้ศรา้โศก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มารผูม้บีาป ทา่นเห็นอะไรของเรา ท าไมจงึพดูกับเรา 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอพระผูม้พีระภาคจงเสวยราชสมบัตเิถดิ พระพทุธเจา้ขา้ ขอพระสคุต 

จงเสวยราชสมบัตโิดยธรรม โดยไมเ่บยีดเบยีนเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ใหเ้บยีดเบยีน ไมท่ า 

เขาใหเ้สือ่มเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ท าเขาใหเ้สือ่ม ไมท่ าเขาใหเ้ศรา้โศกเอง ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ 

ท าเขาใหเ้ศรา้โศก” 

  มารกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อทิธบิาท ๔ ประการ พระองค ์

ทรงเจรญิ ท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ตัง้ไวเ้นอืง ๆ สัง่สมแลว้ 

ปรารภเสมอดแีลว้ ก็เมือ่พระองคท์รงพระประสงคพ์งึอธษิฐานภเูขาหลวงชือ่วา่หมิพานต ์

ใหเ้ป็นทองค าลว้น ภเูขานัน้ก็เป็นทองค าลว้นไดจ้รงิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสกับมารดว้ยพระคาถาวา่ 

    ภเูขาทองค าลว้นทัง้ลกู ถงึสองเทา่ 

   ก็ยังไมจ่ใุจส าหรับบคุคลคนหนึง่ 

   บคุคลทราบดังนีแ้ลว้ พงึประพฤตสิงบ 

   ผูใ้ดเห็นทกุขม์กีามเป็นตน้เหตแุลว้ 

   ผูนั้น้จะพงึนอ้มไปในกามไดอ้ยา่งไร 

   บคุคลทราบอปุธิ๑วา่เป็นเครือ่งขอ้งในโลกแลว้ 

   พงึศกึษาเพือ่ก าจัดอปุธนัิน้ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงรูจั้กเรา พระสคุต 

ทรงรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

รชัชสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปาสาณสตูร   ๒. สหีสตูร 

   ๓. สกลกิสตูร    ๔. ปฏริปูสตูร 

   ๕. มานสสตูร    ๖. ปัตตสตูร 

   ๗. อายตนสตูร   ๘. ปิณฑสตูร 

   ๙. กัสสกสตูร    ๑๐. รัชชสตูร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึกามคณุ ๕ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ (ส .ส.อ. ๑/๑๕๖/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. สมัพหลุสตูร 

 

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

๑. สมัพหลุสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู 

  [๑๕๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นครศลิาวด ีแควน้สกักะ สมัยนัน้ 

ภกิษุหลายรปูเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูใ่กลพ้ระผูม้ ี

พระภาค 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปแปลงกายเป็นพราหมณ์ สวมชฎาใหญ ่นุ่งหนังเสอื 

เป็นคนแก ่หลังโกง หายใจเสยีงดังครดืคราด ถอืไมเ้ทา้ท าดว้ยไมม้ะเดือ่ เขา้ไปหา 

ภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้จงึกลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “บรรพชติผูเ้จรญิทัง้หลาย 

พวกทา่นเป็นนักบวชทีย่ังหนุ่มแน่น มผีมด าสนทิ อยูใ่นวยัแรกรุน่อันเจรญิ แตไ่ม่ 

เพลดิเพลนิในกามคณุทัง้หลาย ขอพวกทา่นจงบรโิภคกามทัง้หลายอันเป็นของมนุษย ์

พวกทา่นอยา่ละกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้วิง่ไปหากามทพิยอ์ันมอียูต่ามกาลเลย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบวา่ “พราหมณ์ พวกขา้พเจา้มไิดล้ะกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้ 

แลว้วิง่ไปหากามทพิยอ์ันมอียูต่ามกาลเลย แตพ่วกขา้พเจา้ละกามทพิยอ์ันมอียูต่าม 

กาลแลว้วิง่ไปหาธรรมทีเ่ห็นเฉพาะหนา้ พราหมณ์ เพราะวา่กามทัง้หลายอันมอียู ่

ตามกาล พระผูม้พีระภาคตรัสวา่มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษ 

ยิง่นัก สว่นธรรมนีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” เมือ่ภกิษุ 

เหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ มารผูม้บีาปจงึสัน่ศรีษะ แลบลิน้ ท าหนา้ผากใหย้น่ 

เป็น ๓ รอย ยันไมเ้ทา้จากไป 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. สมัพหลุสตูร 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

อยูใ่นทีใ่กลพ้ระองค ์ณ ทีน่ี ้ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มพีราหมณ์คนหนึง่สวมชฎาใหญ่ 

นุ่งหนังเสอื เป็นคนแก ่หลังโกง หายใจเสยีงดังครดืคราด ถอืไมเ้ทา้ท าดว้ยไมม้ะเดือ่ 

เขา้มาหาพวกขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับพวกขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘บรรพชติ 

ผูเ้จรญิทัง้หลาย พวกทา่นเป็นนักบวชทีย่ังหนุ่มแน่น มผีมด าสนทิ อยูใ่นวยัแรกรุน่ 

อันเจรญิ แตไ่มเ่พลดิเพลนิในกามทัง้หลาย ขอพวกทา่นจงบรโิภคกามทัง้หลาย 

อันเป็นของมนุษย ์พวกทา่นอยา่ละกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ไปหากามทพิยอ์ันม ี

อยูต่ามกาลเลย’ 

  เมือ่พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้แลว้ พวกขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับพราหมณ์นัน้วา่ 

‘พราหมณ์ พวกขา้พเจา้มไิดล้ะกามทีเ่ห็นเฉพาะหนา้แลว้วิง่ไปหากามทพิยอ์ันมอียู่ 

ตามกาลเลย แตพ่วกขา้พเจา้ละกามทพิยอ์ันมอียูต่ามกาลแลว้วิง่ไปหาธรรมทีเ่ห็น 

เฉพาะหนา้ เพราะวา่กามทัง้หลายอันมอียูต่ามกาล พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ม ี

ทกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษยิง่นัก สว่นธรรมนีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัต ิ

จะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์นัน้สัน่ศรีษะ 

แลบลิน้ ท าหนา้ผากใหย้น่เป็น ๓ รอย ยันไมเ้ทา้จากไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย น่ันมใิชพ่ราหมณ์ น่ันคอืมารผูม้บีาป 

มาเพือ่ลวงพวกเธอใหห้ลงเขา้ใจผดิ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนัน้แลว้ จงึตรัสพระคาถานี้ 

ในเวลานัน้วา่ 

    ผูใ้ดเห็นทกุขม์กีามเป็นตน้เหตแุลว้ 

   ผูนั้น้จะพงึนอ้มไปในกามไดอ้ยา่งไร 

   บคุคลทราบอปุธวิา่เป็นเครือ่งขอ้งในโลกแลว้ 

   พงึศกึษาเพือ่ก าจัดอปุธนัิน้๑ 

สมัพหลุสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๕๖ หนา้ ๒๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. สมทิธสิตูร 

 

๒. สมทิธสิูตร 

วา่ดว้ยพระสมทิธ ิ

  [๑๕๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นครศลิาวด ีแควน้สกักะ สมัยนัน้ 

ทา่นพระสมทิธเิป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูใ่นทีใ่กลพ้ระผูม้ ี

พระภาค 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสมทิธหิลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด เกดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ 

“เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราไดพ้ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระศาสดาของเรา 

เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราไดบ้วชในพระธรรมวนัิย อันพระศาสดาตรัสไวด้แีลว้อยา่งนี้ 

เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราไดเ้พือ่นพรหมจาร ีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม” ครัง้นัน้ 

มารผูม้บีาปทราบความคดิค านงึของทา่นพระสมทิธดิว้ยใจแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระ 

สมทิธถิงึทีอ่ยูแ่ลว้ท าเสยีงดังน่าสะพรงึกลัว น่าหวาดเสยีว ประดจุแผน่ดนิจะถลม่ 

ณ ทีใ่กลท้า่นพระสมทิธ ิ

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสมทิธเิขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นผู ้

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูใ่นทีใ่กลพ้ระองค ์ณ ทีน่ี ้ขา้พระองค ์

หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดัเกดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราไดพ้ระ- 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระศาสดาของเรา เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราไดบ้วช 

ในพระธรรมวนัิย อันพระศาสดาตรัสไวด้แีลว้อยา่งนี ้เป็นลาภของเราหนอทีเ่ราได ้

เพือ่นพรหมจาร ีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม’ เสยีงดังน่าสะพรงึกลัว น่าหวาดเสยีว 

ประดจุแผน่ดนิจะถลม่ ไดม้แีลว้ในทีใ่กลข้า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สมทิธ ิน่ันมใิชแ่ผน่ดนิจะถลม่ น่ันคอืมารผูม้บีาป 

มาเพือ่ลวงใหเ้ธอหลงเขา้ใจผดิ เธอจงไปเถดิสมทิธ ิจงเป็นผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูใ่นทีนั่น้เถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. สมทิธสิตูร 

  ทา่นพระสมทิธรัิบพระด ารัสแลว้ลกุขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

  แมใ้นครัง้ที ่๒ ทา่นพระสมทิธเิป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกาย 

และใจอยูใ่นทีนั่น้น่ันเอง 

  แมใ้นครัง้ที ่๒ ทา่นพระสมทิธหิลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด เกดิความคดิค านงึ 

อยา่งนีว้า่ ฯลฯ 

  แมใ้นครัง้ที ่๒ มารผูม้บีาปทราบความคดิค านงึของทา่นพระสมทิธดิว้ยใจ 

จงึท าเสยีงดังน่าสะพรงึกลัว น่าหวาดเสยีว ประดจุแผน่ดนิจะถลม่ ณ ทีใ่กลท้า่น 

พระสมทิธ ิ

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสมทิธทิราบวา่ “นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึกลา่วกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธา 

   เรารูส้ตแิละปัญญาแลว้ อนึง่ จติก็ตัง้มั่นดแีลว้ 

   ทา่นบันดาลรปูรา่งใหน่้ากลัวแคไ่หน 

   ก็ท าใหเ้ราหวัน่ไหวไมไ่ด ้

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “ภกิษุสมทิธริูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

สมทิธสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. โคธกิสตูร 

 

๓. โคธกิสูตร 

วา่ดว้ยพระโคธกิะ 

  [๑๕๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระโคธกิะอยูท่ีว่หิารกาฬศลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ิ

  ครัง้นัน้ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว๑ ภายหลังทา่นพระโคธกิะเสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นก็เสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว แมใ้นครัง้ที ่๓ ทา่นก็เสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๔ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว 

แมใ้นครัง้ที ่๔ ทา่นก็เสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๕ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว 

แมใ้นครัง้ที ่๕ ทา่นก็เสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๖ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราว แมใ้นครัง้ที ่๖ ทา่นก็เสือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๗ ทา่นพระโคธกิะเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

ก็ไดบ้รรลเุจโตวมิตุตชิัว่คราวนัน้อกี 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระโคธกิะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “เราไดเ้สือ่มจากเจโตวมิตุตชิัว่คราว 

๖ ครัง้แลว้ ทางทีด่เีราพงึน าศัสตรามา๒” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุตชิ ัว่คราว หมายถงึโลกยิสมาบัต ิ(ส .ส.อ. ๑/๑๕๙/๑๗๔) 

๒ น าศสัตรามา หมายถงึน าศัสตรามาฆา่ตัวตาย คอืตัดกา้นคอ (ส .ข.อ. ๒/๘๗/๓๔๓,ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. โคธกิสตูร 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปทราบความคดิค านงึของทา่นพระโคธกิะดว้ยใจแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตพ่ระมหาวรีะผูม้ปัีญญามาก 

   ผูรุ้ง่เรอืงดว้ยฤทธิแ์ละยศ 

   ผูก้า้วลว่งเวรและภัยทัง้ปวง ผูม้พีระจักษุ 

   ขา้พระองคข์อถวายอภวิาทพระยคุลบาท 

    ขา้แตพ่ระมหาวรีะผูท้รงไวซ้ ึง่ความรุง่เรอืง 

   สาวกของพระองคถ์กูมรณะครอบง าแลว้ 

   มุง่หวงัความตายอยู ่

   ขอพระองคจ์งทรงหา้มสาวกของพระองคนั์น้เถดิ 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคผูป้รากฏในหมูช่น 

   สาวกของพระองคย์นิดใีนพระศาสนา 

   มใีจยังไมไ่ดบ้รรลุ๑ ยังเป็นพระเสขะอยู ่

   จะพงึมรณะไดอ้ยา่งไร 

  ขณะนัน้ ทา่นพระโคธกิะไดน้ าศัสตรามา ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่ 

“นีค้อืมารผูม้บีาป” จงึไดต้รัสกับมารผูม้บีาปดว้ยพระคาถาวา่ 

    นักปราชญทั์ง้หลายท าอยา่งนีแ้ล 

   ยอ่มไมห่ว่งใยชวีติ 

   พระโคธกิะถอนตัณหาพรอ้มทัง้ราก 

   ปรนิพิพานแลว้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “มาเถดิ ภกิษุ 

ทัง้หลาย เราจักไปยังวหิารกาฬศลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิซ ึง่เป็นสถานทีท่ีโ่คธกิกลุบตุร 

น าศัสตรามา” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังวหิารกาฬศลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิพรอ้ม 

ดว้ยภกิษุจ านวนมาก ไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระโคธกิะนอนคอบดิอยูบ่นเตยีง

 

เชงิอรรถ : 

๑ มใีจยงัไมไ่ดบ้รรล ุในทีน่ีห้มายถงึยังไมไ่ดบ้รรลพุระอรหัต (ส .ส.อ. ๑/๑๕๙/๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. โคธกิสตูร 

แตไ่กลเทยีว ก็สมัยนัน้ กลุม่ควนักลุม่หมอกลอยไปทางทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก 

ทศิเหนอื ทศิใต ้ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง และทศิเฉียง 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายเห็นกลุม่ควนักลุม่หมอกลอยไปทางทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื 

ทศิใต ้ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง และทศิเฉียงหรอืไม่” เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ จงึตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย น่ันแลคอืมารผูม้บีาป คน้หาวญิญาณ๑ 

ของโคธกิกลุบตุรดว้ยคดิวา่ ‘วญิญาณของโคธกิกลุบตุรสถติอยู ่ณ ทีไ่หน’ ภกิษุ 

ทัง้หลาย โคธกิกลุบตุรไมม่วีญิญาณสถติอยู ่ปรนิพิพานแลว้” 

  ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปถอืพณิสเีหลอืงเหมอืนผลมะตมูสกุ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้พระองคค์น้หาทัง้ทศิเบือ้งบน 

   ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเบือ้งขวาง 

   คอืทัง้ทศิใหญแ่ละทศิเฉียง ก็ไมพ่บ 

   ทา่นพระโคธกิะนัน้ไป ณ ทีไ่หนเลา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    นักปราชญผ์ูใ้ดสมบรูณ์ดว้ยปัญญา 

   มปีกตเิพง่พนิจิ ยนิดใีนฌานทกุเมือ่ 

   พากเพยีรอยูต่ลอดวนัและคนื ไมเ่สยีดายชวีติ 

   ชนะกองทัพมัจจแุลว้ ไมก่ลับมาสูภ่พใหม ่

   นักปราชญนั์น้ คอืโคธกิกลุบตุร 

   ไดถ้อนตัณหาพรอ้มทัง้ราก ปรนิพิพานแลว้ 

    พณิไดพ้ลัดตกจากรักแร ้

   ของมารผูม้คีวามเศรา้โศก 

   ในล าดับนัน้ มารผูเ้ป็นยักษ์นัน้เสยีใจ 

   จงึหายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

โคธกิสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึปฏสินธจิติ (ส .ส.อ. ๑/๑๕๙/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. สตัตวสัสานุพันธสตูร 

 

๔. สตัตวสัสานพุนัธสูตร 

วา่ดว้ยมารหาโอกาสท าลายพระพทุธเจา้ตลอด ๗ ปี 

  [๑๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธ ใกลฝ่ั้งแมน่ ้าเนรัญชรา 

ต าบลอรุเุวลา สมัยนัน้ มารผูม้บีาปตดิตามพระผูม้พีระภาค คอยหาโอกาส 

ตลอด ๗ ปี ก็ยังไมไ่ดโ้อกาส ภายหลังมารผูม้บีาปเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นถกูความเศรา้โศกทับถมหรอื 

   จงึมาซบเซาอยูใ่นป่าอยา่งนี้ 

   ทา่นเสือ่มจากทรัพยส์มบตัหิรอื 

   หรอืวา่ก าลังปรารถนาอะไรอยู ่

   ทา่นไดท้ าความเสยีหายรา้ยแรงอะไรไวใ้นหมูบ่า้นหรอื 

   เพราะเหตไุรทา่นจงึไมเ่ป็นมติรกับชนทัง้ปวงเลา่ 

   หรอืวา่ทา่นเป็นมติรกับใคร ๆ ไมไ่ด ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ทา่นผูเ้ป็นเผา่พันธุข์องบคุคลผูป้ระมาท 

   เราขดุรากของความเศรา้โศกไดห้มดแลว้ 

   ไมม่คีวามเสยีหาย ไมเ่ศรา้โศก เพง่พนิจิอยู ่

   เราตัดความตดิแน่นคอืความโลภในภพทัง้ปวง 

   ไมม่อีาสวะ เพง่พนิจิอยู ่

  มารกราบทลูวา่ 

    ชนเหลา่ใดกลา่วถงึสิง่ใดวา่ ‘นีข้องเรา’ 

   ทัง้ยังกลา่ววา่ ‘ของเรา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. สตัตวสัสานุพันธสตูร 

   ถา้ใจของทา่นยังฝังอยูใ่นสิง่นัน้ 

   สมณะ ทา่นก็จะไมพ่น้จากเราไปได ้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนเหลา่ใดกลา่วถงึสิง่ใด สิง่นัน้ไมใ่ชข่องเรา 

   ชนเหลา่ใดกลา่ว ชนเหลา่นัน้ไมใ่ชเ่รา 

   มารผูม้บีาป ทา่นจงรูอ้ยา่งนี้ 

   ทา่นยอ่มไมเ่ห็นแมท้างของเรา๒ 

  มารกราบทลูวา่ 

    ถา้ทา่นรูจั้กทางอันปลอดภัย 

   เป็นทีใ่หถ้งึอมตะ ก็จงจากไปคนเดยีวเถดิ 

   จะตอ้งพร ่าสอนคนอืน่ท าไมเลา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนเหลา่ใดเป็นผูมุ้ง่ไปสูฝ่ั่ง 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มถามถงึนพิพานอันมใิชท่ีอ่ยูข่องมาร 

   เราถกูชนเหลา่นัน้ถามก็จักบอกเขาวา่ 

   สิง่ใดเป็นความจรงิ ส ิง่นัน้ไมม่อีปุธ ิ

  มารกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีระโบกขรณีในทีไ่มไ่กลบา้นหรอื 

นคิม ในสระนัน้มปีอูยู ่ครัง้นัน้ เด็กชายหรอืเด็กหญงิจ านวนมากออกจากบา้นหรอื 

นคิมนัน้แลว้ เขา้ไปยังสระโบกขรณีนัน้ จับปนัูน้ขึน้จากน ้าวางไวบ้นบก ปนัูน้ก็ชกูา้ม 

ทัง้สองออก เด็กชายหรอืเด็กหญงิเหลา่นัน้พงึรดิ พงึหัก พงึท าลายกา้มนัน้ทกุ ๆ 

กา้มดว้ยไมห้รอืกอ้นหนิ ก็เมือ่เป็นอยา่งนัน้ ปนัูน้ถกูรดิกา้ม ถกูหกักา้ม ถกูท าลาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๕๕ หนา้ ๑๙๘ ในเลม่นี ้

๒ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๕๕ หนา้ ๑๙๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

กา้มหมดแลว้ ยอ่มไมอ่าจไตล่งไปสูส่ระโบกขรณีนัน้เหมอืนแตก่อ่น ฉันใด อารมณ์ 

แมท้กุชนดิอันเป็นวสิยัของมาร ทีท่ าใหส้ตัวเ์สพตดิ ท าใหส้ตัวด์ ิน้รน อารมณ์นัน้ 

ทัง้หมดอันพระผูม้พีระภาคตัดรอน หักราน ย า่ยหีมดแลว้ บัดนี ้ขา้พระองคผ์ู ้

คอยหาโอกาส ยอ่มไมอ่าจเขา้ไปใกลพ้ระผูม้พีระภาคไดอ้กี ฉันนัน้” 

  ครัง้นัน้แล มารผูม้บีาปไดภ้าษิตคาถาอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความเบือ่หน่ายเหลา่นี้ 

ในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    กาเห็นกอ้นหนิมสีเีหมอืนมันขน้ 

   จงึบนิโฉบลงดว้ยคดิวา่ 

   ‘เราพงึไดอ้าหารโอชะในทีน่ีเ้ป็นแน่’ 

   ความยนิดพีงึเกดิขึน้โดยแท ้

    กาไมไ่ดค้วามยนิดใีนทีนั่น้ 

   จงึโผบนิไปจากทีนั่น้ ขา้แตพ่ระโคดม 

   ขา้พระองค ์ก็เหมอืนกามาพบกอ้นหนิ ฉะนัน้ 

   ขอจากไปกอ่น 

สตัตวสัสานพุนัธสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. มารธตีสุูตร 

วา่ดว้ยธดิามาร 

  [๑๖๑] ครัง้นัน้ มารผูม้บีาปครัน้กลา่วคาถาอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความเบือ่หน่าย 

เหลา่นี ้ในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึหลกีจากทีนั่น้ไปน่ังขดัสมาธทิีพ่ืน้ดนิ 

ไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค เป็นผูน้ิง่ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา หมดปฏภิาณ 

ใชไ้มเ้ขีย่พืน้ดนิอยู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

  ครัง้นัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา เขา้ไปหามาร 

ผูม้บีาปถงึทีอ่ยูแ่ลว้ กลา่วกับมารผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นพอ่ ทา่นเสยีใจดว้ยเหตไุร 

   หรอืเศรา้โศกถงึบรุษุคนไหน 

   พวกดฉัินจักใชบ้ว่งคอืราคะน ามาถวาย 

   เหมอืนบคุคลคลอ้งชา้งป่าน ามา ฉะนัน้ 

   บรุษุนัน้จักตกอยูใ่นอ านาจของทา่นพอ่ 

  มารกลา่ววา่ 

    บรุษุนัน้เป็นพระอรหันต ์

   เป็นพระสคุตในโลก กา้วลว่งบว่งแหง่มารไดแ้ลว้ 

   ใคร ๆ พงึน ามาดว้ยราคะไมไ่ดง้า่ย ๆ 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึเศรา้โศกมาก 

  ครัง้นัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระสมณะ พวก 

หมอ่มฉันจะขอปรนนบิัตพิระยคุลบาทของพระองค”์ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไมท่รงใสพ่ระทัยถงึค าของธดิามารนัน้ เนือ่งจาก 

พระองคท์รงหลดุพน้ เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ตอ่มา ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันจากไป ณ 

ทีส่มควรแลว้ปรกึษากันอยา่งนีว้า่ “พวกบรุษุมคีวามประสงคต์า่ง ๆ กัน ทางทีด่ ี

พวกเราควรเนรมติเพศเป็นสาววยัรุน่ คนละหนึง่รอ้ย” 

  ล าดับนัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา จงึเนรมติเพศเป็น 

สาววยัรุน่คนละหนึง่รอ้ย เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระสมณะ พวกหมอ่มฉันจะขอปรนนบิัตพิระยคุลบาทของพระองค”์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

  พระผูม้พีระภาคไมท่รงใสพ่ระทัยถงึค าของธดิามารนัน้ เนือ่งจากพระองคท์รง 

หลดุพน้ เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ตอ่มา ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันจากไป ณ 

ทีส่มควรแลว้ปรกึษากันอยา่งนีว้า่ “พวกบรุษุมคีวามประสงคต์า่ง ๆ กัน ทางทีด่ ี

พวกเราควรเนรมติเพศเป็นผูห้ญงิทีย่ังไมเ่คยคลอดบตุรคนละหนึง่รอ้ย” 

  ล าดับนัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา เนรมติเพศ 

เป็นหญงิทีย่ังไมเ่คยคลอดบตุรคนละหนึง่รอ้ย เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แลว้กราบทลูอยา่งนีว้า่ “ขา้แตพ่ระสมณะ พวกหมอ่มฉันจะขอปรนนบิัตพิระยคุลบาท 

ของพระองค”์ 

  แมถ้งึอยา่งนัน้ พระผูม้พีระภาคก็มไิดท้รงใสพ่ระทัยถงึเลย เนือ่งจากพระองค ์

ทรงหลดุพน้ เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ฝ่ายนางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันจากไป ณ ทีส่มควรแลว้ 

ปรกึษากันอยา่งนีว้า่ “พวกบรุษุมคีวามประสงคต์า่ง ๆ กัน ทางทีด่พีวกเราควร 

เนรมติเพศเป็นหญงิคลอดบตุรแลว้คราวเดยีวคนละหนึง่รอ้ย” 

  ล าดับนัน้ นางตัณหา ฯลฯ จงึเนรมติเพศเป็นหญงิคลอดบตุรแลว้คราวเดยีว 

คนละหนึง่รอ้ย เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ เนือ่งจากพระองคท์รง 

หลดุพน้ เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ตอ่มา นางตัณหา ฯลฯ จงึเนรมติเพศเป็นหญงิทีค่ลอดบตุรแลว้ ๒ คราว 

คนละหนึง่รอ้ย เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ เนือ่งจากพระองคท์รง 

หลดุพน้ เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ล าดับนัน้ นางตัณหา ฯลฯ จงึเนรมติเพศเป็นหญงิกลางคนคนละหนึง่รอ้ย 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ เนือ่งจากพระองคท์รงหลดุพน้ เพราะ 

ธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

  ล าดับนัน้ นางตัณหา ฯลฯ จงึเนรมติเพศเป็นหญงิแกค่นละหนึง่รอ้ย เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ เนือ่งจากพระองคท์รงหลดุพน้ เพราะธรรม 

เป็นทีส่ ิน้อปุธอิันยอดเยีย่มแลว้ 

  ล าดับนัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันจากไป ณ 

ทีส่มควรแลว้พดูกันวา่ “เรือ่งนีจ้รงิดังบดิาของเราไดพ้ดูไวว้า่ 

    บรุษุนัน้เป็นพระอรหันต ์

   เป็นพระสคุตในโลก กา้วลว่งบว่งแหง่มารไดแ้ลว้ 

   ใคร ๆ พงึน ามาดว้ยราคะไมไ่ดง้า่ย ๆ 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึเศรา้โศกมาก 

  อนึง่ ถา้พวกเราพงึเลา้โลมสมณะหรอืพราหมณ์ใดทีย่ังไมห่มดราคะ ดว้ยความ 

พยายามอยา่งนี ้หทัยของสมณะหรอืพราหมณ์นัน้พงึแตก โลหติอุน่ ๆ พงึพุง่ออก 

จากปาก หรอืเขาพงึบา้ หรอืวา่มจีติฟุ้งซา่น เหมอืนอยา่งตน้ออ้สดถกูลมพัดขาด 

เหีย่วเฉาแหง้ไป แมฉั้นใด สมณะหรอืพราหมณ์นัน้พงึหงอยเหงา ซบูซดีเหีย่วแหง้ไป 

ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  ครัน้แลว้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร นางตัณหาธดิามารยนือยู ่ณ 

ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นถกูความเศรา้โศกทับถมหรอื 

   จงึมาซบเซาอยูใ่นป่าอยา่งนี้ 

   ทา่นเสือ่มจากทรัพยส์มบตัหิรอื 

   หรอืวา่ก าลังปรารถนาอะไรอยู ่

   ทา่นไดท้ าความเสยีหายรา้ยแรงอะไรไวใ้นหมูบ่า้นหรอื 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

   เพราะเหตไุรทา่นจงึไมเ่ป็นมติรกับชนทัง้ปวงเลา่ 

   หรอืวา่ทา่นเป็นมติรกับใคร ๆ ไมไ่ด ้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เราชนะเสนามารคอืรปูทีน่่ารัก 

   และรปูทีน่่าพอใจแลว้ เพง่พนิจิอยูผู่เ้ดยีว ไดรู้ค้วามสขุ 

   เพราะเหตนัุน้เราจงึไมเ่ป็นมติรกับชนทัง้ปวง 

   เพราะความเป็นมติรกับใคร ๆ ไมส่ าเร็จประโยชนแ์กเ่รา 

  ล าดับนัน้ นางอรดธีดิามาร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุในศาสนานีม้ากไปดว้ยวหิารธรรมอยา่งไหน 

   จงึขา้มโอฆะทัง้ ๕๒ ได ้

   บัดนี ้ทา่นขา้มโอฆะที ่๖๓ ไดแ้ลว้หรอื 

   บคุคลเพง่ฌานอยา่งไหนมาก 

   กามสญัญาทัง้หลายจับยดึเขาไมไ่ด ้จงึหา่งเหนิไป 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลมกีายอันสงบ มจีติหลดุพน้ดแีลว้ 

   เป็นผูไ้มม่อีะไร ๆ เป็นเครือ่งปรงุแตง่ 

   มสีต ิไมม่คีวามอาลัย รูท่ั้วธรรม 

   มปีกตเิพง่พนิจิอยูด่ว้ยฌานที ่๔ อันหาวติกมไิด ้

   ยอ่มไมก่ าเรบิ ไมซ่า่นไป ไมเ่ป็นผูย้อ่ทอ้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๖๐ หนา้ ๒๐๘ ในเลม่นี ้

๒ โอฆะท ัง้ ๕ ในทีน่ีห้มายถงึโอฆะคอืกเิลสอันเป็นไปทางทวารทัง้ ๕ (คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย) (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๖๑/๑๗๙) 

๓ โอฆะที ่๖ หมายถงึโอฆะคอืกเิลสอันเป็นไปทางมโนทวาร ไดแ้ก่ กเิลสทีเ่กดิขึน้ในใจ (ส .ส.อ. ๑/๑๖๑/๑๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. มารธตีสุตูร 

    ภกิษุในศาสนานีม้ากไปดว้ยวหิารธรรมอยา่งนี้ 

   จงึขา้มโอฆะทัง้ ๕ ได ้

   บัดนี ้เธอขา้มโอฆะที ่๖ ไดแ้ลว้ 

   ภกิษุผูเ้พง่ฌานอยา่งนีม้าก 

   กามสญัญาทัง้หลายจับยดึเธอไมไ่ด ้จงึหา่งเหนิไป 

  ล าดับนัน้ นางราคาธดิามาร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    พระศาสดาผูน้ าหมูส่งฆ ์

   ไดต้ัดตัณหาขาดแลว้ และชนผูม้ศีรัทธาเป็นอันมาก 

   จักประพฤตติามไดแ้น่ 

   พระศาสดาพระองคน์ีเ้ป็นผูไ้มม่คีวามอาลัย 

   ตัดขาดจากมอืมัจจรุาชไดแ้ลว้ 

   จักน าหมูช่นเป็นอันมากไปสูฝ่ั่งไดแ้น่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พระตถาคตทัง้หลายผูเ้ป็นมหาวรีะ 

   ยอ่มน าสตัวไ์ปดว้ยพระสทัธรรม 

   เมือ่พระตถาคตน าไปอยูโ่ดยธรรม 

   ความรษิยาจะมแีกท่า่นผูรู้ไ้ดอ้ยา่งไร 

  ล าดับนัน้ ธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา พากันเขา้ไปหา 

มารผูม้บีาปถงึทีอ่ยู ่มารผูม้บีาปเห็นธดิามาร คอื นางตัณหา นางอรด ีและนางราคา 

มาแตไ่กล จงึไดก้ลา่วคาถาทัง้หลายวา่ 

    พวกเธอชา่งโงเ่ขลา พากันท าลายภเูขาดว้ยกา้นบัว 

   ขดุภเูขาดว้ยเล็บ เคีย้วเหล็กดว้ยฟัน 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๔. มารสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   พวกเธออาศัยพระโคดมหาทีพ่ ึง่ 

   จะเป็นดจุคนวางหนิไวบ้นศรีษะแลว้เจาะหาทีพ่ ึง่ในบาดาล ฉะนัน้ 

   พวกเธอเหมอืนเอาหนามมายอกอก(พอ่) จงหลกีไปเสยีเถดิ 

  (พระธรรมสงัคาหกาจารยก์ลา่ววา่) 

    พระศาสดาไดข้บัไลน่างตัณหา นางอรด ีและนางราคา 

   ผูม้รีปูน่าทัศนายิง่ ซึง่ไดม้าในทีนั่น้ใหห้นไีป 

   ดจุลมพัดปยุนุ่น ฉะนัน้ 

มารธตีสุตูรที ่๕ จบ 

วรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สมัพหลุสตูร   ๒. สมทิธสิตูร 

     ๓. โคธกิสตูร    ๔. สตัตวสัสานุพันธสตูร 

     ๕. มารธตีสุตูร 

พระสตูรวา่ดว้ยมาร ๕ สตูรนี ้พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทรงแสดงไวแ้ลว้ 

 

มารสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๑. อาฬวกิาสตูร 

 

๕. ภกิขนุสีงัยตุ 

๑. อาฬวกิาสูตร 

วา่ดว้ยอาฬวกิาภกิษุณี 

  [๑๖๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเชา้ อาฬวกิาภกิษุณีครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ ตอ้งการวเิวก(ความสงัด) จงึเขา้ไปในป่าอันธวนั ล าดับนัน้ 

มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหอ้าฬวกิาภกิษุณีเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากวเิวก จงึเขา้ไปหาอาฬวกิาภกิษุณีถงึทีอ่ยู่ 

ไดก้ลา่วกับอาฬวกิาภกิษุณีดว้ยคาถาวา่ 

    ในโลกไมม่เีครือ่งสลดัออก(จากทกุข)์ 

   ทา่นจักท าอะไรดว้ยวเิวกเลา่ 

   ทา่นจงเสพความยนิดใีนกามเถดิ 

   อยา่ไดม้คีวามเสยีใจในภายหลังเลย 

  ล าดับนัน้ อาฬวกิาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา 

จะเป็นมนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” อาฬวกิาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีอ้กีวา่ “นีค่อืมาร 

ผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ 

และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากวเิวก จงึกลา่วคาถา” อาฬวกิาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อื 

มารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมารผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    ในโลกนีม้เีครือ่งสลดัออก(จากทกุข)์ 

   เราสมัผัสดแีลว้ดว้ยปัญญา 

   มารผูม้บีาป ผูเ้ป็นเผา่พันธุข์องผูป้ระมาท 

   ทา่นไมรู่จั้กทางนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๒. โสมาสตูร 

    กามทัง้หลายเปรยีบดว้ยหอกและหลาว 

   กองกามทัง้หลายนัน้ประหนึง่ผรีา้ย 

   ทา่นกลา่วความยนิดใีนกามใด 

   ความไมย่นิดนัีน้ไดม้แีลว้แกเ่รา 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “อาฬวกิาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัว 

ไป ณ ทีนั่น้เอง 

อาฬวกิาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โสมาสตูร 

วา่ดว้ยโสมาภกิษุณี 

  [๑๖๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ โสมาภกิษุณีครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักกลางวนั ถงึป่าอันธวนัแลว้จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คนตน้ไม ้

แหง่หนึง่ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหโ้สมาภกิษุณีเกดิความกลัว ความหวาด 

สะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึเขา้ไปหา 

โสมาภกิษุณีถงึทีน่ั่งพักแลว้ ไดก้ลา่วกับโสมาภกิษุณีดว้ยคาถาวา่ 

    ฐานะใดอันประเสรฐิอยา่งยิง่ 

   คอืพระอรหัตซึง่ฤาษีทัง้หลายพงึบรรล ุ

   อันบคุคลเหลา่อืน่ใหส้ าเร็จไดย้าก 

   ทา่นเป็นหญงิมปัีญญาแค ่๒ นิว้๑ 

   ไมส่ามารถจะบรรลฐุานะนัน้ได ้๒ 

  ล าดับนัน้ โสมาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา จะเป็น 

มนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ โสมาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีอ้กีวา่ “นีค่อื

 
เชงิอรรถ : 

๑ มปีญัญาแค ่๒ นิว้ หมายถงึมปัีญญานอ้ย คอืมปัีญญาแคใ่ชส้องนิว้หยบิปยุฝ้ายกรอดา้ย (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๖๓/๑๘๐) 

๒ ด ูข.ุเถร.ี (แปล) ๒๖/๖๑/๕๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๓. กสีาโคตมสีตูร 

มารผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล โสมาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมารผูม้บีาป 

ดว้ยคาถาวา่ 

    เมือ่จติตัง้มั่นด ีเมือ่ญาณเป็นไปอยู ่

   เมือ่เห็นแจง้ธรรมโดยชอบ 

   ความเป็นหญงิจะท าอะไรเราได ้

   ผูใ้ดมคีวามคดิเห็นแน่นอนอยา่งนีว้า่ 

   เราเป็นสตรหีรอืวา่เราเป็นบรุษุ 

   ผูท้ีย่ังมคีวามเกาะเกีย่ววา่เรา มอียู ่

   มารควรจะกลา่วกับผูนั้น้เถดิ๑ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “โสมาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

โสมาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กสีาโคตมสีูตร 

วา่ดว้ยกสีาโคตมภีกิษุณี 

  [๑๖๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ กสีาโคตมภีกิษุณีครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ 

เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักกลางวนั ถงึป่าอันธวนัแลว้จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คนตน้ไม ้

แหง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหก้สีาโคตมภีกิษุณีเกดิความกลัว ความ 

หวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึเขา้ไป 

หากสีาโคตมภีกิษุณีถงึทีน่ั่งพักแลว้ ไดก้ลา่วกับกสีาโคตมภีกิษุณีดว้ยคาถาวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร.ี (แปล) ๒๖/๖๑/๕๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๔. วชิยาสตูร 

    บตุรทา่นตายแลว้ มาอยูก่ลางป่าคนเดยีว 

   เหมอืนคนทีร่อ้งไหอ้ยูโ่ดดเดีย่ว 

   ก าลังแสวงหาบรุษุหรอือยา่งไร 

  ล าดับนัน้ กสีาโคตมภีกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นี่ใครหนอมากลา่วคาถา 

จะเป็นมนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ กสีาโคตมภีกิษุณีไดม้คีวามคดิดงันีอ้กีวา่ 

“นีค่อืมารผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง 

สยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล กสีาโคตมภีกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    บตุรเราตายมานานแลว้ 

   บรุษุทัง้หลายก็มคีวามตายนีเ้ป็นทีส่ดุเหมอืนกัน 

   เราไมเ่ศรา้โศก ไมร่อ้งไห ้ไมก่ลัวความตายนัน้หรอก 

   ทา่นผูม้อีาย ุเราก าจัดความเพลดิเพลนิในสิง่ทัง้ปวง 

   ท าลายความมดื ชนะกองทัพมัจจแุลว้ อยูอ่ยา่งไมม่อีาสวะ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “กสีาโคตมภีกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัว 

ไป ณ ทีนั่น้เอง 

กสีาโคตมสีตูรที ่๓ จบ 

 

๔. วชิยาสตูร 

วา่ดว้ยวชิยาภกิษุณี 

  [๑๖๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ วชิยาภกิษุณีครองอันตรวาสก ฯลฯ จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คนตน้ 

ไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหว้ชิยาภกิษุณีเกดิความกลัว ความ 

หวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึเขา้ไป 

หาวชิยาภกิษุณีถงึทีน่ั่งพักแลว้ ไดก้ลา่วกับวชิยาภกิษุณีดว้ยคาถาวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๔. วชิยาสตูร 

    เธอยังสาวมรีปูงาม และฉันเองก็ยังหนุ่มแน่น 

   มาเถดินอ้งนาง เรามารว่มบรรเลงดนตรเีครือ่งหา้๑ 

   ใหส้ าเรงิส าราญกันเถดิ 

  ล าดับนัน้ วชิยาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา จะเป็น 

มนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ วชิยาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีอ้กีวา่ “นีค่อืมาร 

ผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ 

และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล วชิยาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    มาร รปู เสยีง กลิน่ รส 

   และโผฏฐัพพะซึง่เป็นทีร่ืน่รมยใ์จ 

   เราขอมอบใหท้า่นผูเ้ดยีว เราไมต่อ้งการสิง่นัน้ 

   เราอดึอัดระอาดว้ยกายเน่านี้ 

   ทีม่แีตจ่ะแตกท าลายเป่ือยพังไป 

    กามตัณหาเราถอนไดแ้ลว้ 

   ความมดืในสตัวทั์ง้หลายทีอ่ยูใ่นรปูภพ 

   ทีด่ ารงอยูใ่นอรปูภพและในสมาบัตอิันสงบทัง้ปวง 

   เราก็ก าจัดไดห้มดแลว้ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “วชิยาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

วชิยาสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดนตรเีครือ่ง ๕ คอื อาตตะ โทน, วติตะ ตะโพน, อาตตวติตะ บัณเฑาะว,์ ฆนะ กังสดาล, สสุริะ ป่ีหรอืสังข ์

   (ข.ุว.ิอ. ๓๔/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๕. อปุปลวณัณาสตูร 

 

๕. อปุปลวณัณาสตูร 

วา่ดว้ยอบุลวรรณาภกิษุณี 

  [๑๖๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ อบุลวรรณาภกิษุณีครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร ฯลฯ 

ไดย้นือยูท่ีโ่คนตน้สาละซึง่มดีอกบานสะพร่ังตน้หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงค ์

จะใหอ้บุลวรรณาภกิษุณีเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ 

และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึเขา้ไปหาอบุลวรรณาภกิษุณีถงึทีย่นือยู่ 

ไดก้ลา่วกับอบุลวรรณาภกิษุณีดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุณี ทา่นเขา้ไปใกลต้น้สาละ 

   ซึง่มดีอกบานสะพร่ังถงึยอดแลว้ 

   ยนือยูแ่ตผู่เ้ดยีวทีโ่คนตน้สาละนัน้ 

   อนึง่ ผวิพรรณของทา่นไมเ่ป็นสองรองใคร 

   ทา่นไมก่ลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจา้ชูห้รอื๑ 

  ล าดับนัน้ อบุลวรรณาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา 

จะเป็นมนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ อบุลวรรณาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนี้ 

อกีวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ฯลฯ จงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล อบุลวรรณาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    แมนั้กเลงตัง้แสนมาในทีน่ี ้เราก็ไมส่ะดุง้ 

   แมเ้พยีงขนของเราก็ไมห่วัน่ไหว ไมส่ัน่สะเทอืน 

   มาร เราแมผู้เ้ดยีวก็ไมก่ลวัทา่น 

   เรานีจ้ะหายตัวไปหรอืเขา้ทอ้งทา่น 

   แมจ้ะยนือยู ่ณ ระหวา่งดวงตา ทา่นก็ไมเ่ห็นเรา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร.ี (แปล) ๒๖/๒๓๐/๕๙๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๖. จาลาสตูร 

   เราเป็นผูช้ านาญในจติ เจรญิอทิธบิาทดแีลว้ 

   พน้จากเครือ่งผกูทกุชนดิ 

   เราไมก่ลัวทา่นหรอก ทา่นผูม้อีาย ุ

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “อบุลวรรณาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหาย 

ตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

อปุปลวณัณาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. จาลาสตูร 

วา่ดว้ยจาลาภกิษุณี 

  [๑๖๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ จาลาภกิษุณีครองอันตรวาสก ฯลฯ จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คน 

ตน้ไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปหาจาลาภกิษุณีถงึทีอ่ยูไ่ดถ้ามจาลา- 

ภกิษุณีดังนีว้า่ “ภกิษุณี ท่านไมช่อบใจอะไร” 

  จาลาภกิษุณีตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเราไมช่อบความเกดิเลย” 

  มารผูม้บีาปกลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    เพราะเหตไุร ทา่นจงึไมช่อบความเกดิ 

   ผูเ้กดิมาแลว้ยอ่มเสพกาม ใครใหท้า่นยดึถอืเรือ่งนี้ 

   อยา่เลยภกิษุณี ทา่นจงชอบความเกดิเถดิ 

  จาลาภกิษุณีกลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    ความตายยอ่มมแีกผู่ท้ีเ่กดิมาแลว้ 

   ผูท้ีเ่กดิมาแลว้ยอ่มประสบทุกข ์

   คอื การจองจ า การฆา่ ความเศรา้หมอง 

   เพราะฉะนัน้ เราจงึไมช่อบความเกดิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๗. อปุจาลาสตูร 

    พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเหตกุา้วลว่งความเกดิ 

   ทรงใหเ้ราตัง้อยูใ่นสจัจะเพือ่ละทกุขทั์ง้ปวง 

   สตัวเ์หลา่ใดเขา้ถงึรปูภพและด ารงอยูใ่นอรปูภพ 

   สตัวเ์หลา่นัน้เมือ่ยังไมรู่ค้วามดับจงึตอ้งมาสูภ่พอกี 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “จาลาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

จาลาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปุจาลาสตูร 

วา่ดว้ยอปุจาลาภกิษุณี 

  [๑๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ อปุจาลาภกิษุณีครองอันตรวาสก ฯลฯ จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คน 

ตน้ไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาป ฯลฯ ไดถ้ามอปุจาลาภกิษุณีดังนีว้า่ “ภกิษุณี 

ท าไมทา่นจงึอยากจะเกดิ” 

  อปุจาลาภกิษุณีตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเราไมอ่ยากเกดิในทีไ่หน ๆ” 

  มารผูม้บีาป กลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นจงตัง้จติไวใ้นพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์

   ชัน้ยามา ชัน้ดสุติ ชัน้นมิมานรด ี

   และชัน้ปรนมิมติวสวตัดเีถดิ 

   ทา่นจักไดเ้สวยความยนิด ี

  อปุจาลาภกิษุณี กลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ชัน้ยามา 

   ชัน้ดสุติ ชัน้นมิมานรด ีและชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

   ยังผกูพันดว้ยเครือ่งผกูคอืกาม 

   จ าตอ้งกลับมาสูอ่ านาจมารอกี 

    โลกทัง้หมดเรา่รอ้น โลกทัง้หมดคกุรุน่ 

   โลกทัง้หมดลกุโพลง โลกทัง้หมดสัน่สะเทอืน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๘. สสีปุจาลาสตูร 

   ใจของเรายนิดแีน่วแน่ในนพิพาน ซึง่ไมส่ัน่สะเทอืน 

   ไมห่วัน่ไหว ทีป่ถุชุนเสพไมไ่ด ้มใิชค่ตขิองมาร 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “อปุจาลาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัว 

ไป ณ ทีนั่น้เอง 

อปุจาลาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สสีปุจาลาสตูร 

วา่ดว้ยสสีปุจาลาภกิษุณี 

  [๑๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ สสีปุจาลาภกิษุณีครองอันตรวาสก ฯลฯ จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คนตน้ไม ้

แหง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเขา้ไปหาสสีปุจาลาภกิษุณีถงึทีน่ั่งพัก ไดถ้ามสสีปุ- 

จาลาภกิษุณีดังนีว้า่ “ภกิษุณี ทา่นชอบใจลัทธขิองใคร” 

  สสีปุจาลาภกิษุณีตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเราไมช่อบใจลัทธขิองใครเลย” 

  มารผูม้บีาปกลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นเป็นคนโลน้ เจาะจงใคร 

   จงึปรากฏตัวเหมอืนสมณะ 

   แตท่ าไมทา่นจงึไมช่อบใจลัทธ ิ

   ทา่นประพฤตเิรือ่งนี ้เพราะความงมงายหรอืไร 

  สสีปุจาลาภกิษุณีกลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    เจา้ลัทธภิายนอกพระศาสนานี้ 

   ยอ่มจมอยูใ่นทฏิฐทัิง้หลาย 

   เราไมช่อบใจธรรมของพวกเขา 

   พวกเขาเป็นคนไมฉ่ลาดในธรรม 

    พระพทุธเจา้ผูเ้สด็จอบุัตใินศากยตระกลู 

   ไมม่บีคุคลอืน่เปรยีบ ทรงครอบง าสิง่ทัง้ปวง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๙. เสลาสตูร 

   บรรเทาเสยีซึง่มาร ไมป่ราชยัในทีท่กุสถาน 

   พน้แลว้จากกเิลสทัง้ปวง ไมม่ตีัณหาและทฏิฐอิาศัย 

   มพีระจักษุ ทรงเห็นธรรมทัง้ปวง 

   บรรลธุรรมเป็นทีส่ ิน้กรรมทกุอยา่ง 

   หลดุพน้เพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้อปุธแิลว้ 

    พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นศาสดาของเรา 

   เราชอบใจค าสอนของพระองค ์

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “สสีปุจาลาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหาย 

ตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สสีปุจาลาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เสลาสตูร 

วา่ดว้ยเสลาภกิษุณี 

  [๑๗๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ เสลาภกิษุณีครองอันตรวาสก ฯลฯ จงึน่ังพักกลางวนัทีโ่คน 

ตน้ไมแ้หง่หนึง่ ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหเ้สลาภกิษุณีเกดิความกลัว 

ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ ฯลฯ ไดก้ลา่วกับเสลาภกิษุณีดว้ย 

คาถาวา่ 

    ใครสรา้งรา่งกายนี ้ผูส้รา้งรา่งกายอยูท่ีไ่หน 

   รา่งกายเกดิขึน้ทีไ่หน รา่งกายดับทีไ่หน 

  ล าดับนัน้ เสลาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา จะเป็น 

มนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ เสลาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีอ้กีวา่ “นีค่อื 

มารผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ 

และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล เสลาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมารผูม้ ี

บาปดว้ยคาถาวา่ 

    รา่งกายนีต้นเองก็ไมไ่ดส้รา้ง ผูอ้ ืน่ก็ไมไ่ดส้รา้ง 

   อาศัยเหตจุงึเกดิ เพราะเหตดุับจงึดับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

๑๐. วชริาสตูร 

    พชืชนดิใดชนดิหนึง่ทีบ่คุคลหวา่นลงในนา 

   อาศัยเหต ุ๒ ประการ คอืรสดนิและยางพชื 

   จงึงอกขึน้ ฉันใด 

    ขนัธ ์ธาต ุและอายตนะ ๖ เหลา่นี้ 

   ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยเหตจุงึเกดิ เพราะเหตดุับจงึดับ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “เสลาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

เสลาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วชริาสตูร 

วา่ดว้ยวชริาภกิษุณี 

  [๑๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเชา้ วชริาภกิษุณีครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักกลางวนั ถงึป่าอันธวนัแลว้ จงึน่ังพัก 

กลางวนัทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปประสงคจ์ะใหว้ชริาภกิษุณีเกดิความกลัว ความหวาด 

สะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึเขา้ไปหา 

วชริาภกิษุณีถงึทีน่ั่งพักแลว้ไดก้ลา่วกับวชริาภกิษุณีดว้ยคาถาวา่ 

    ใครสรา้งสตัวน์ี ้ผูส้รา้งสตัวอ์ยูท่ีไ่หน 

   สตัวเ์กดิขึน้ทีไ่หน สตัวด์บัทีไ่หน 

  ล าดับนัน้ วชริาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “นีใ่ครหนอมากลา่วคาถา จะเป็น 

มนุษยห์รอือมนุษยก์ันแน่” ทันใดนัน้ วชริาภกิษุณีไดม้คีวามคดิดังนีอ้กีวา่ “นีค่อืมาร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๕. ภกิขนุสีงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

ผูม้บีาป ประสงคจ์ะใหเ้ราเกดิความกลัว ความหวาดสะดุง้ ความขนพองสยองเกลา้ 

และประสงคจ์ะใหเ้คลือ่นจากสมาธ ิจงึกลา่วคาถา” 

  ครัง้นัน้แล วชริาภกิษุณีทราบวา่ “นีค่อืมารผูม้บีาป” จงึไดก้ลา่วกับมาร 

ผูม้บีาปดว้ยคาถาวา่ 

    มารเอย๋ ทฏิฐขิองเจา้เชือ่วา่อะไรเป็นสตัว ์

   กองแหง่สงัขารลว้น ๆ นี้ 

   บัณฑติจะเรยีกวา่สตัวไ์มไ่ดเ้ลย 

    เมือ่ขนัธทั์ง้หลายมอียู ่การสมมตวิา่สตัวก็์มไีด ้

    เหมอืนค าวา่รถมไีดเ้พราะประกอบสว่นตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกัน 

    อนึง่ ทกุขเ์ทา่นัน้เกดิขึน้ 

   ทกุขเ์ทา่นัน้ด ารงอยูแ่ละแปรผันไป 

   นอกจากทกุข ์ไมม่สี ิง่อืน่เกดิขึน้ 

   นอกจากทกุข ์ไมม่อีะไรอืน่ดับไป๑ 

  ล าดับนัน้ มารผูม้บีาปเป็นทกุขเ์สยีใจวา่ “วชริาภกิษุณีรูจั้กเรา” จงึหายตัวไป 

ณ ทีนั่น้เอง 

วชริาสตูรที ่๑๐ จบ 

ภกิขนุสีงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. อาฬวกิาสตูร   ๒. โสมาสตูร 

     ๓. กสีาโคตมสีตูร   ๔. วชิยาสตูร 

     ๕. อปุปลวณัณาสตูร   ๖. จาลาสตูร 

     ๗. อปุจาลาสตูร   ๘. สสีปุจาลาสตูร 

     ๙. เสลาสตูร    ๑๐. วชริาสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๘๖/๓๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. พรหมายาจนสตูร 

 

๖. พรหมสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. พรหมายาจนสตูร 

วา่ดว้ยทา้วมหาพรหมอาราธนาพระพทุธเจา้แสดงธรรม 

  [๑๗๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรูป้ระทับอยูท่ีโ่คนตน้อชปาลนโิครธ ใกลฝ่ั้ง 

แมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

เกดิความร าพงึอยา่งนีว้า่ “ธรรม๑ทีเ่ราไดบ้รรลแุลว้นี ้ลกึซึง้ เห็นไดย้ากรูต้ามไดย้าก 

สงบ ประณีต ไมเ่ป็นวสิยัแหง่ตรรกะ ละเอยีด บัณฑติจงึจะรูไ้ด ้ส าหรับหมูป่ระชาผู ้

รืน่รมยด์ว้ยอาลัย๒ ยนิดใีนอาลัย เพลดิเพลนิในอาลัย ฐานะนีย้อ่มเป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้าก 

กลา่วคอืหลกัอทัิปปัจจยตา หลักปฏจิจสมปุบาท ถงึแมฐ้านะนีก็้เป็นสิง่ทีเ่ห็นไดย้ากนัก 

กลา่วคอืความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง ความสลัดอปุธทัิง้ปวง ความสิน้ตัณหา วริาคะ 

นโิรธ นพิพาน ก็ถา้เราจะพงึแสดงธรรม และผูอ้ ืน่จะไมเ่ขา้ใจซึง้ตอ่เรา ขอ้นัน้ก็จะ 

พงึเป็นความเหน็ดเหนือ่ยเปลา่แกเ่รา จะพงึเป็นความล าบากเปลา่แกเ่รา 

  อนึง่เลา่ อนัจฉรยิคาถาเหลา่นีท้ีไ่มเ่คยทรงสดับมากอ่น ไดป้รากฏแจม่แจง้ 

แกพ่ระผูม้พีระภาควา่ 

    บัดนี ้เรายังไมค่วรประกาศธรรม 

   ทีเ่ราไดบ้รรลดุว้ยความล าบาก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมคอืสัจจะ ๔ (คอื ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) (ส .ส.อ. ๑/๑๗๒/๑๘๕) 

๒ อาลยั ในทีน่ีห้มายถงึกามคณุ ๕ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ส .ส.อ. ๑/๑๗๒/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. พรหมายาจนสตูร 

    เพราะธรรมนี ้ไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่ถ้กูราคะ 

   และโทสะครอบง า จะรูไ้ดง้า่ย 

   แตเ่ป็นสิง่พาทวนกระแส๑ ละเอยีด 

   ลกึซึง้ รูเ้ห็นไดย้าก ประณีต ผูก้ าหนัดดว้ยราคะ 

   ถกูกองโมหะหุม้หอ่ไว ้จักรูเ้ห็นไมไ่ด ้

  เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงพจิารณาเห็นดังนี ้พระทัยก็นอ้มไปเพือ่การขวนขวายนอ้ย 

มไิดน้อ้มไปเพือ่แสดงธรรม 

  ครัง้นัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคดว้ยใจแลว้ 

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย โลกจะฉบิหายหนอ โลกจะพนิาศหนอ 

เพราะพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงนอ้มพระทัยไปเพือ่การขวนขวายนอ้ย 

มไิดน้อ้มพระทัยไปเพือ่แสดงธรรม” จงึหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏอยู ่ณ 

เบือ้งพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 

ฉะนัน้ แลว้หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ คกุเขา่เบือ้งขวาลงบนแผน่ดนิ ประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดแสดงธรรม ขอพระสคุตไดโ้ปรดแสดงธรรม เพราะสตัว ์

ทัง้หลายผูม้กีเิลสดจุธลุใีนตานอ้ยมอียู ่สตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มเสือ่มเพราะไมไ่ดส้ดับธรรม 

เพราะจักมผีูรู้ธ้รรม” 

  ทา้วสหัมบดพีรหมกราบทลูดังนี้แลว้ ไดก้ลา่วคาถาอืน่อกีวา่ 

    ในกาลกอ่นธรรมทีไ่มบ่รสิทุธิ ์

   อันคนผูม้มีลทนิคดิคน้ไว ้ปรากฏในแคว้มคธ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. พรหมายาจนสตูร 

   พระองคโ์ปรดทรงเปิดประตอูมตะนัน้เถดิ 

   ขอเหลา่สตัวจ์งฟังธรรมทีพ่ระสมัพทุธเจา้ผูป้ราศจากมลทนิ 

   ไดต้รัสรูแ้ลว้ตามล าดับ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูม้ปัีญญาด ีมพีระสมันตจักษุ 

   บรุษุผูย้นือยูบ่นยอดเขาศลิาลว้น 

   พงึเห็นหมูช่นไดโ้ดยรอบ ฉันใด 

    พระองคผ์ูห้มดความเศรา้โศกแลว้ ก็ฉันนัน้ 

   เสด็จขึน้สูป่ราสาทคอืธรรมแลว้ 

   จักไดเ้ห็นหมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศก 

   และถกูชาต ิชราครอบง าไดช้ดัเจน 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูแ้กลว้กลา้ ผูช้นะสงคราม 

   ผูน้ าหมู ่ผูไ้มม่หีนี้ ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้เสด็จจารกิไปในโลก 

   ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอพระองคโ์ปรดจงทรงแสดงธรรม 

   เพราะจักมผีูรู้ธ้รรม 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบค าทลูอาราธนาของพรหม และเพราะ 

ความมพีระมหากรณุาในหมูส่ตัว ์ทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ๑ เมือ่พระผูม้ ี

พระภาคทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ ไดท้รงเห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้กีเิลสดจุธลุใีนตา 

นอ้ย มกีเิลสดจุธลุใีนตามาก มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ีมอีาการ 

ทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษวา่น่ากลัวก็ม ี

บางพวกมักไมเ่ห็นปรโลกและโทษวา่น่ากลัวก็ม ี

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ พทุธจกัษุ เป็นชือ่ของอนิทรยิปโรปรยัิตตญาณและอาสยานุสยญาณ ค าวา่ สมนัตจกัษุ เป็นชือ่ 

   ของพระสัพพัญญตุญาณ ค าวา่ ธมัมจกัษุ เป็นชือ่ของมรรคญาณทัง้ ๓ (ส .ส.อ. ๑/๑๗๒/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. พรหมายาจนสตูร 

  มอีปุมาเหมอืนในกออบุล ในกอปทมุ ในกอปณุฑรกิ ดอกอบุล ดอกปทมุ 

ดอกปณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ยังไมพ่น้น ้า จมอยูใ่นน ้า มนี ้าเลีย้งอยู ่

ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกปณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า อยูเ่สมอน ้า 

ดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกปณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน ้า เจรญิในน ้า ขึน้พน้น ้า 

ไมแ่ตะน ้า ฉันใด 

  พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจักษุ ไดเ้ห็นสตัวทั์ง้หลายผูม้กีเิลสดจุ 

ธลุใีนตานอ้ย มกีเิลสดจุธลุใีนตามาก มอีนิทรยีแ์กก่ลา้ มอีนิทรยีอ์อ่น มอีาการด ี

มอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษวา่ 

เป็นสิง่ทีน่่ากลัวก็ม ีบางพวกมักไมเ่ห็นปรโลกและโทษวา่เป็นสิง่ทีน่่ากลัวก็ม ีฉันนัน้ 

  ครัน้ทรงเห็นแลว้ ไดต้รัสตอบทา้วสหัมบดพีรหมดว้ยพระคาถาวา่ 

    สตัวทั์ง้หลายเหลา่ใดจะฟัง จงปลอ่ยศรัทธาเถดิ 

   เราไดเ้ปิดประตอูมตะแกส่ตัวทั์ง้หลายเหลา่นัน้แลว้ 

   ทา่นพรหม เพราะเราส าคัญวา่จะล าบาก 

   จงึมไิดแ้สดงธรรมทีป่ระณีตคลอ่งแคลว่ ในหมูม่นุษย ์

  ล าดับนัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคไดท้รงประทานโอกาส 

แกเ่รา เพือ่จะทรงแสดงธรรมแลว้” จงึถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท า 

ประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้แล๑ 

พรหมายาจนสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๗-๙/๑๑-๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. คารวสตูร 

 

๒. คารวสตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้ทรงสกัการะเคารพธรรม 

  [๑๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรูป้ระทับอยูท่ีใ่ตต้น้อชปาลนโิครธ ใกลฝ่ั้ง 

แมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

เกดิความร าพงึอยา่งนีว้า่ “บคุคลผูไ้มเ่คารพ ไมย่ าเกรง ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์เราพงึ 

สกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์คนไหนหนอแลอยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดม้พีระด ารดิังนีว้า่ “เราพงึสกัการะ เคารพ 

อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์แหง่สลีขนัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ 

แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยท์ีม่ศีลีสมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่รา 

จะพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู ่

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่สมาธขินัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ในโลก พรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

ทีม่สีมาธสิมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู ่

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่ปัญญาขนัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ในโลก พรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

ทีม่ปัีญญาสมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู ่

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่วมิตุตขินัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ในโลก พรอ้มทัง้ 

เทวโลก ฯลฯ ทีม่วีมิตุตสิมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. คารวสตูร 

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่วมิตุตญิาณทัสสนขนัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ 

ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยท์ีม่วีมิตุตญิาณทัสสนะสมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราพงึสกัการะ เคารพ 

อาศัยอยู ่ทางทีด่เีราพงึสกัการะ เคารพธรรมทีเ่ราตรัสรูแ้ลว้น่ันแลอยู ่

  ครัง้นัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคดว้ยใจแลว้ 

หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค เหมอืนบรุษุ 

ผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ครัง้นัน้แล ทา้วสหัมบดพีรหมหม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืไปทางที ่

พระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้ ี

พระภาค ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในอดตี ทรงสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมอยู ่

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในอนาคตทรงสกัการะ เคารพ 

อาศัยธรรมอยู ่ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ในปัจจบุัน ก็ขอจงสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมอยูเ่ถดิ” 

  ทา้วสหัมบดพีรหมกราบทลูดังนีแ้ลว้ จงึไดก้ลา่วคาถาอืน่ตอ่ไปอกีวา่ 

    พระสมัพทุธเจา้ในอดตี 

   พระสมัพทุธเจา้ในอนาคต 

   และพระสมัพทุธเจา้พระองคใ์ดในปัจจบุัน 

   ผูข้จัดความเศรา้โศกของสตัวเ์ป็นจ านวนมากใหพ้นิาศไป 

   ทกุพระองคนั์น้ ลว้นเคารพพระสทัธรรมอยู ่

   นีเ้ป็นธรรมดาของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

    เพราะเหตนัุน้แล กลุบตุรผูใ้ฝ่ประโยชน์ 

   มุง่หวงัความเป็นใหญ ่ระลกึถงึค าสอน 

   ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย พงึเคารพพระสทัธรรม๑ 

คารวสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๑/๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. พรหมเทวสตูร 

 

๓. พรหมเทวสตูร 

วา่ดว้ยพระพรหมเทพ 

  [๑๗๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ บตุรของนางพราหมณีคนหนึง่ ชือ่พรหมเทพ 

ออกบวชในส านักของพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระพรหมเทพหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย์๑ ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๒ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” ก็แลทา่น 

พระพรหมเทพเป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระพรหมเทพครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีเทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวัตถตีามล าดับตรอกแลว้เขา้ไป 

ยังทีอ่ยูแ่หง่มารดาของตน สมัยนัน้ นางพราหมณีมารดาของทา่นพระพรหมเทพ 

ถอืการบชูาดว้ยกอ้นขา้วแกพ่รหมเป็นนติย ์ครัง้นัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมด ารวิา่ 

“นางพราหมณีผูม้ารดาของทา่นพระพรหมเทพนี ้ถอืการบชูาดว้ยกอ้นขา้วแกพ่รหม 

เป็นนติย ์ทางทีด่เีราพงึเขา้ไปหานางแลว้ท าใหส้ลดใจ” ล าดับนัน้ ทา้วสหัมบด ี

พรหมยนือยูใ่นอากาศ ไดก้ลา่วกับนางพราหมณีมารดาของทา่นพระพรหมเทพ 

ดว้ยคาถาทัง้หลายวา่ 

    นางพราหมณี ทา่นถอืการบชูา 

   ดว้ยกอ้นขา้ว แกพ่รหมใดเป็นนติย์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายเอาพระอรหัตตผลอันเป็น 

  จุดสงูสดุของมรรคพรหมจรรย ์(ท.ีส.ีอ. ๔๐๔/๓๐๐) 

๒ อยูจ่บพรหมจรรย ์หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้บรบิรูณ์แลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้ง 

   ท าเพือ่ตนเอง แตยั่งมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นีไ้ดช้ือ่ว่า อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. พรหมเทวสตูร 

   พรหมโลกของพรหมนัน้อยูไ่กลจากทีน่ี้ 

   นางพราหมณี อาหารของพรหมไมใ่ชเ่ชน่นี ้

   ทา่นไมรู่จั้กทางของพรหม ท าไมจงึบน่ถงึพรหม 

    นางพราหมณี ก็ทา่นพระพรหมเทพของทา่นนัน้ 

   เป็นผูไ้รอ้ปุธิ๑ ถงึความเป็นอตเิทพ 

   ไมม่กีเิลสเครือ่งกังวล เห็นภัยเนอืง ๆ ไมเ่ลีย้งดผููอ้ ืน่ 

    ทา่นพระพรหมเทพผูเ้ขา้สูเ่รอืนของทา่นเพือ่บณิฑบาต 

   เป็นผูส้มควรแกก่อ้นขา้วทีบ่คุคลพงึน ามาบชูา 

   ผูถ้งึฝ่ังแหง่เวท อบรมตนแลว้ 

   ควรแกทั่กษิณาของมนุษยแ์ละเทวดาทัง้หลาย 

   ลอยบาปแลว้ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐฉิาบทา 

   เป็นคนเยอืกเย็น ก าลังเทีย่วแสวงหาอาหารอยู ่

    อดตีและอนาคตไมม่แีกท่า่นพระพรหมเทพนัน้ 

   ทา่นพระพรหมเทพเป็นผูส้งบระงับ ปราศจากควนั 

   ไมม่ทีกุข ์ไมม่คีวามหวงั วางอาชญาแลว้ 

   ในปถุชุนผูย้ังมคีวามหวาดหวัน่และในพระขณีาสพผูม้ั่นคง 

   ขอทา่นพระพรหมเทพนัน้จงบรโิภคบณิฑบาตอันเลศิ 

   ส าหรับบชูาพรหมของทา่น 

    ทา่นพระพรหมเทพซึง่เป็นผูป้ราศจากเสนามาร 

   มจีติสงบระงับ ฝึกตนแลว้ 

   เทีย่วไปเหมอืนชา้งประเสรฐิ ไมห่วัน่ไหว 

   เป็นภกิษุมศีลีด ีมจีติพน้วเิศษแลว้ 

   ขอทา่นพระพรหมเทพนัน้ จงบรโิภคบณิฑบาตอันเลศิ 

   ส าหรับบชูาพรหมของทา่น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นผูไ้รอ้ปุธ ิหมายถงึเวน้จากอปุธคิอืกเิลส อภสิังขารและกามคณุ (ส .ส.อ. ๑/๑๗๔/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. พกสตูร 

    ทา่นจงเป็นผูเ้ลือ่มใสในทา่นพระพรหมเทพนัน้ 

   เป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ตัง้ทักษิณาไวใ้นทา่นผูเ้ป็นทักขไิณยบคุคล๑ 

    นางพราหมณี ทา่นเห็นมนุผีูข้า้มโอฆะไดแ้ลว้ 

   จงท าบญุอันจะน าความสขุมาใหส้บื ๆ ไป 

    ทา่นจงเป็นผูเ้ลือ่มใสในทา่นพระพรหมเทพนัน้ 

   เป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ตัง้ทักษิณาไวใ้นทา่นผูเ้ป็นทักขไิณยบคุคล 

    นางพราหมณี ทา่นเห็นมนุผีูข้า้มโอฆะไดแ้ลว้ 

   จงท าบญุอันจะน าความสขุมาใหส้บื ๆ ไป 

พรหมเทวสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พกสตูร 

วา่ดว้ยพกพรหม 

  [๑๗๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พกพรหมไดเ้กดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ “ฐานะ 

แหง่พรหมนีเ้ทีย่ง ยั่งยนื ตดิตอ่กัน คงที ่มคีวามไมเ่คลือ่นเป็นธรรมดา ไมเ่กดิ ไมแ่ก ่

ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัต ิอนึง่ เครือ่งสลัดออก(จากทกุข)์อันยิง่อยา่งอืน่นอกจากฐานะ 

แหง่พรหมนีไ้มม่”ี 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทกัขไิณยบคุคล หมายถงึบคุคลผูค้วรแกท่ักษิณา อกีนัยหนึง่ หมายถงึผูท้ าทักษิณาทีเ่ขาน ามาถวายใหม้ี 

   ผลมาก (วสิทุธ.ิ ๑/๑๕๖/๒๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. พกสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของพกพรหมดว้ยพระทัยแลว้ 

ทรงหายพระองคจ์ากพระเชตวนัแลว้ไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

ผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ พกพรหมไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคก าลัง 

เสด็จมาแตไ่กล ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

ขอพระองคจ์งเสด็จมาเถดิ ขอรับเสด็จ นาน ๆ พระองคจ์ะมเีวลาเสด็จมา ณ ทีน่ี้ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ก็ฐานะแหง่พรหมนีเ้ทีย่ง ยั่งยนื ตดิตอ่กัน คงที ่มคีวามไม ่

เคลือ่นเป็นธรรมดา ไมเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัต ิอนึง่ เครือ่งสลัดออก(จาก 

ทกุข)์อันยิง่ อยา่งอืน่นอกจากฐานะแหง่พรหมนีไ้มม่”ี 

  เมือ่พกพรหมกลา่วเชน่นีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพกพรหมดังนีว้า่ 

“ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย พกพรหมถงึความโงเ่ขลาแลว้หนอ พกพรหมถงึความโงเ่ขลา 

แลว้หนอ พกพรหมกลา่วฐานะแหง่พรหมทีเ่ป็นของไมเ่ทีย่งวา่เทีย่ง กลา่วฐานะ 

แหง่พรหมทีไ่มย่ั่งยนืวา่ยั่งยนื กลา่วฐานะแหง่พรหมทีไ่มต่ดิตอ่กันวา่ตดิตอ่กนั 

กลา่วฐานะแหง่พรหมทีไ่มค่งทีว่า่คงที ่กลา่วฐานะแหง่พรหมทีม่คีวามเคลือ่นเป็น 

ธรรมดาวา่มคีวามไมเ่คลือ่นเป็นธรรมดา และกลา่วฐานะแหง่พรหมอันเป็นทีเ่กดิ 

แก ่ตาย จตุแิละอบุัตแิหง่ตนวา่ ฐานะแหง่พรหมนี้ ไมเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิ

ไมอ่บุัต ิอนึง่ ยอ่มกลา่วเครือ่งสลัดออก(จากทกุข)์อนัยิง่อยา่งอืน่ซึง่มอียูว่า่ไมม่ ี

  พกพรหมกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระโคดม พวกขา้พระองค ์๗๒ องค ์

   บังเกดิในพรหมโลกนี ้เพราะบญุกรรม 

   มอี านาจใหเ้ป็นไป ลว่งชาตแิละชราไดแ้ลว้ 

   การอบุัตใินพรหมโลก ซึง่ถงึฝ่ังแหง่เวทนีเ้ป็นทีส่ดุแลว้ 

   ชนมใิชน่อ้ยยอ่มปรารถนาเป็นดังพวกขา้พระองค ์

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. พกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พกพรหม ทา่นส าคัญอายใุดวา่ยาว 

   ก็อายนัุน้สัน้ ไมย่าวเลย 

   พรหม เรารูอ้าย ุ๑๐๐,๐๐๐ นรัิพพทุ๑ของทา่นไดด้ ี

  พกพรหมกราบทลูวา่ 

    ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค พระองคต์รัสวา่ 

   เราเป็นผูม้ปีกตเิห็นไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

   ลว่งชาตชิราและความเศรา้โศกไดแ้ลว้ 

    อะไรเป็นศลีวตัรเกา่แกข่องขา้พระองคห์นอ 

   ขอพระองคจ์งตรัสบอกศลีวตัร 

   ซึง่ขา้พระองคค์วรรูแ้จง้ดว้ยเถดิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ๑. ขอ้ทีท่า่นใหม้นุษยเ์ป็นอันมาก 

   ผูก้ระหายน ้าซึง่ถกูแดดแผดเผาในฤดรูอ้นไดด้ืม่น ้า 

   นัน้เป็นศลีวตัรเกา่แกข่องทา่น 

   เรายังระลกึไดอ้ยู ่ประดจุหลับแลว้ตืน่ขึน้ ฉะนัน้ 

    ๒. ขอ้ทีท่า่นชว่ยปลดเปลือ้งประชมุชน 

   ซึง่ถกูโจรจับทีต่ระกลูเอณิ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดมูาตรานับในขอ้ ๑๘๑ หนา้ ๒๕๑ ในเลม่นี้ 

๒ ตระกลูเอณ ิในทีน่ีห้มายถงึฝ่ังแมน่ ้าคงคา (ส .ส.อ. ๑/๑๗๕๑/๒๐๐, ส .ฏกีา ๑/๑๗๕/๒๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. พกสตูร 

   นัน้เป็นศลีวตัรเกา่แกข่องทา่น 

   เรายังระลกึไดอ้ยู ่ประดจุหลับแลว้ตืน่ขึน้ ฉะนัน้ 

    ๓. ขอ้ทีท่า่นขม่ขีด่ว้ยก าลังแลว้ชว่ยปลดเปลือ้งเรอื 

   ซึง่ถกูนาคผูร้า้ยจับไวใ้นกระแสของแมน่ ้าคงคา 

   เพราะความเอ็นดใูนหมูม่นุษย ์

   นัน้เป็นศลีวตัรเกา่แกข่องทา่น 

   เรายังระลกึไดอ้ยู ่ประดจุหลับแลว้ตืน่ขึน้ ฉะนัน้ 

    ๔. เราไดเ้ป็นอันเตวาสกิของทา่น 

   นามวา่กัปปมาณพ เราไดเ้ขา้ใจทา่นแลว้วา่ 

   มคีวามรูด้ ีมวีตัร ขอ้นัน้เป็นศลีวตัรเกา่แกข่องทา่น 

   เรายังระลกึไดอ้ยู ่ประดจุหลับแลว้ตืน่ขึน้ ฉะนัน้ 

  พกพรหมกราบทลูวา่ 

    พระองคท์รงทราบอายนุีข้องขา้พระองคแ์น่แท ้

   แมส้ ิง่อืน่พระองคก็์ทรงทราบได ้

   เพราะพระองคเ์ป็นพระพทุธเจา้ 

   ฉะนัน้ อานุภาพอันรุง่โรจนข์องพระองคน์ี ้

   จงึยังพรหมโลกใหส้วา่งไสว ตัง้อยู ่

พกสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. อปราทฏิฐสิตูร 

 

๕. อปราทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐอิกีอยา่งหนึง่ 

  [๑๗๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พรหมองคห์นึง่ไดเ้กดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ 

“สมณะหรอืพราหมณ์ทีจ่ะพงึมาในพรหมโลกนีไ้ดไ้มม่เีลย” ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาค 

ทรงทราบความคดิค านงึของพรหมนัน้ดว้ยพระทัยแลว้ ทรงหายพระองคจ์าก 

พระเชตวนัแลว้ไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออก 

หรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังขดัสมาธใินอากาศเบือ้งบน 

พรหมนัน้ เขา้เตโชธาตกุสณิแลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “บัดนี ้พระผูม้ ี

พระภาคประทับอยู ่ณ ทีไ่หนหนอ” ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดเ้ห็นพระผูม้ ี

พระภาคประทับน่ังขดัสมาธใินอากาศเบือ้งบนพรหมนัน้ ทรงเขา้เตโชธาตกุสณิอยู ่

ดว้ยทพิยจักขอุันบรสิทุธิล์ว่งจักษุมนุษย ์ไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏใน 

พรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทศิตะวนัออก น่ังขดัสมาธใินอากาศเบือ้งบนของ 

พรหมนัน้(แต)่ ต า่กวา่พระผูม้พีระภาค เขา้เตโชธาตกุสณิแลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “บัดนี ้พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ณ ทีไ่หนหนอ” ทา่นพระมหากัสสปะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคดว้ยทพิพ- 

จักข ุฯลฯ ไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏในพรหมโลกนัน้เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

ผูม้กี าลัง ฯลฯ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัสสปะอาศัยทศิใตน่ั้งขดัสมาธใิน 

อากาศเบือ้งบนของพรหมนัน้ (แต)่ต า่กวา่พระผูม้พีระภาค เขา้เตโชธาตกุสณิแลว้ 

  ตอ่มา ทา่นพระมหากัปปินะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “บัดนี ้พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ณ ทีไ่หนหนอ” ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัปปินะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยทพิพจักข ุฯลฯ ไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืน 

บรุษุผูม้กี าลัง ฯลฯ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัปปินะอาศัยทศิตะวนัตก น่ังขดั 

สมาธใินอากาศเบือ้งบนพรหมนัน้ (แต)่ต า่กวา่พระผูม้พีระภาค เขา้เตโชธาตกุสณิแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. อปราทฏิฐสิตูร 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “บัดนี ้พระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ณ ทีไ่หนหนอ” ทา่นพระอนุรทุธะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคดว้ยทพิพจักข ุ

ฯลฯ ไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูม้ ี

ก าลัง ฯลฯ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะอาศัยทศิเหนอืน่ังขดัสมาธใิน 

อากาศเบือ้งบนของพรหมนัน้ (แต)่ต า่กวา่พระผูม้พีระภาค เขา้เตโชธาตกุสณิแลว้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับพรหมนัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ผูม้อีาย ุแมใ้นวนันีท้า่นก็ยังมทีฏิฐเิหมอืนครัง้กอ่นหรอื 

   ทา่นยังเห็นพระรัศมอีันปภัสสร(ของพระผูม้พีระภาค) 

   กา้วลว่งรัศมอีืน่ในพรหมโลกหรอื 

  พรหมนัน้ตอบวา่ 

    ขา้แตท่า่นผูน้ริทกุข ์

   ขา้พเจา้มไิดม้ทีฏิฐเิหมอืนครัง้กอ่น 

   ขา้พเจา้เห็นพระรัศมอีันปภัสสร(ของพระผูม้พีระภาค) 

   กา้วลว่งรัศมอีืน่ในพรหมโลกอยู ่

    ในวนันี้ขา้พเจา้จะพงึกลา่ววา่ 

   ‘เราเป็นผูเ้ทีย่ง เป็นผูค้งที’่ ไดอ้ยา่งไร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคใหพ้รหมนัน้สลดใจแลว้ ทรงหายพระองคจ์าก 

พรหมโลกนัน้ไปปรากฏในพระเชตวนั เปรยีบเหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออก 

หรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ ล าดับนัน้ พรหมไดเ้รยีกพรหมปารสิชัชะองคห์นึง่มากลา่ววา่ 

“มาเถดิทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นจงเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะจนถงึทีอ่ยู ่จงกลา่ว 

กับทา่นพระมหาโมคคัลลานะอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระมหาโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์มอียู ่

หรอืหนอทีส่าวกทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ แมเ้หลา่อืน่ซึง่มฤีทธิม์าก 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. อปราทฏิฐสิตูร 

อยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เหมอืนอยา่งทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ทา่นพระ 

กัสสปะ ทา่นพระกัปปินะ และทา่นพระอนุรทุธะ” 

  พรหมปารสิชัชะนัน้รับค าของพรหมนัน้วา่ “อยา่งนัน้ ทา่นผูน้ริทกุข”์ ไดห้าย 

ตัวจากพรหมโลกนัน้ไปปรากฏขา้งหนา้ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ เปรยีบเหมอืน 

บรุษุผูม้กี าลัง ฯลฯ ฉะนัน้ ครัง้นัน้ พรหมปารสิชัชะนัน้อภวิาททา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะแลว้ ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาโมคคัลลานะดงันีว้า่ 

“ขา้แตท่า่นผูน้ริทกุข ์มอียูห่รอืหนอ ฯลฯ และทา่นพระอนุรทุธะ” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับพรหมปารสิชัชะดว้ยคาถาวา่ 

    สาวกทัง้หลายของพระพทุธเจา้ 

   ผูไ้ดว้ชิชา ๓๑ บรรลอุทิธวิธิญิาณ 

   ฉลาดในเจโตปรยิญาณ 

   สิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหันต ์มอียูม่าก 

  ล าดับนัน้ พรหมปารสิชัชะนัน้ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระมหาโมคคัลลานะแลว้ 

เขา้ไปหาพรหมนัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับพรหมนัน้วา่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะกลา่วอยา่งนีว้า่ 

    สาวกทัง้หลายของพระพทุธเจา้ 

   ผูไ้ดว้ชิชา ๓ บรรลอุทิธวิธิญิาณ 

   ฉลาดในเจโตปรยิญาณ 

   สิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหันต ์มอียูม่าก” 

  พรหมปารสิชัชะไดก้ลา่วค านีแ้ลว้ พรหมมใีจยนิดชีืน่ชมภาษิตของพรหม- 

ปารสิชัชะนัน้ 

อปราทฏิฐสิตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา ๓ ไดแ้ก ่(๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ (๒) ทพิพจักขญุาณ (๓) อาสวักขยญาณ (ส .ส.อ. ๑/๑๗๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. ปมาทสตูร 

 

๖. ปมาทสตูร 

วา่ดว้ยผูป้ระมาท 

  [๑๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั 

ครัง้นัน้ สพุรหมปัจเจกพรหม และสทุธาวาสปัจเจกพรหมเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดย้นืพงิบานประตคูนละขา้ง ล าดับนัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมไดก้ลา่ว 

กับสทุธาวาสปัจเจกพรหมดังนีว้า่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์ไมใ่ชเ่วลาอันควรทีจ่ะเขา้เฝ้า 

พระผูม้พีระภาคกอ่น พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั 

ก็พรหมโลกโนน้บรบิรูณ์และเบกิบานแลว้ แตพ่รหมในพรหมโลกนัน้ยอ่มอยูด่ว้ยความ 

ประมาท มาเถดิ พวกเราจักเขา้ไปพรหมโลก พงึใหพ้รหมนัน้สลดใจ” สทุธาวาส- 

ปัจเจกพรหมไดรั้บค าของสพุรหมปัจเจกพรหมวา่ “อยา่งนัน้ ทา่นผูน้ริทกุข”์ 

  ครัง้นัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมและสทุธาวาสปัจเจกพรหม ไดห้ายตัวจาก 

เบือ้งพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคไปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

ผูม้กี าลัง ฯลฯ ฉะนัน้ พรหมนัน้ไดเ้ห็นพรหมเหลา่นัน้ก าลังมาแตไ่กลเทยีว ไดก้ลา่ว 

กับพรหมเหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์เชญิเถดิ พวกทา่นมาจากไหนกันหรอื” 

  พรหมเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์พวกเรามาจากส านักของพระผูม้ ี

พระภาค ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ อนึง่ ทา่นจะไปสูท่ีบ่ ารงุ 

ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้บา้งไหมละ่” 

  เมือ่พรหมทัง้ ๒ นัน้กลา่วแลว้เชน่นี ้พรหมนัน้อดกลัน้ค านัน้ไมไ่ด ้จงึเนรมติ 

ตนเป็น ๑,๐๐๐ แลว้ไดก้ลา่วค านีก้ับสพุรหมปัจเจกพรหมวา่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นเห็น 

อทิธานุภาพเห็นปานนี้ของเราหรอืไม”่ 

  สพุรหมปัจเจกพรหมกลา่ววา่ “เราเห็นอทิธานุภาพเห็นปานนีข้องทา่นแลว้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. ปมาทสตูร 

  พรหมนัน้กลา่ววา่ “เรานัน้เป็นผูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนี้ 

จักไปสูท่ีบ่ ารงุของสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ท าไม” 

  ล าดับนัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมเนรมติตนเป็น ๒,๐๐๐ องค ์แลว้ไดก้ลา่วค านี้ 

กับพรหมวา่ “ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นเห็นอทิธานุภาพเห็นปานนีข้องเราหรอืไม่” 

  พรหมนัน้กลา่ววา่ “เราเห็นอทิธานุภาพเห็นปานนีข้องทา่นแลว้” 

  สพุรหมปัจเจกพรหมกลา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เทา่นัน้ มฤีทธิ ์

มากกวา่ และมอีานุภาพยิง่ใหญก่วา่ทา่นและเราดว้ย ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นพงึไปสู ่

ทีบ่ ารงุของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เถดิ” 

  ครัง้นัน้ พรหมนัน้ไดก้ลา่วกับสพุรหมปัจเจกพรหมดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตพ่รหม วมิานของเราผูม้ฌีานนีนั้น้มรีปูครฑุ ๓๐๐ รปู 

   มรีปูหงส ์๔๐๐ รปู มรีปูมฤคทีเ่หมอืนเสอืโครง่ ๕๐๐ รปู 

   ยอ่มรุง่โรจนส์อ่งสวา่งอยูใ่นทศิเหนอื 

  สพุรหมปัจเจกพรหมและสทุธาวาสปัจเจกพรหมกลา่ววา่ 

    วมิานของทา่นนัน้ถงึจะรุง่โรจน์ 

   สอ่งสวา่งอยูใ่นทศิเหนอืก็จรงิ 

   เพราะเห็นโทษในรปู(และ)เพราะเห็นรปูอันหวัน่ไหวอยูท่กุเมือ่ 

   พระศาสดาผูม้พีระปัญญาด ีจงึไมท่รงยนิดใีนรปู 

  ครัง้นัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมและสทุธาวาสปัจเจกพรหม ใหพ้รหมนัน้สลดใจ 

แลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง อนึง่ พรหมนัน้สมัยตอ่มาไดไ้ปสูท่ีบ่ ารงุของพระผูม้ ี

พระภาคผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ 

ปมาทสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. กตโมรกตสิสกสตูร 

 

๗. โกกาลกิสูตร 

วา่ดว้ยโกกาลกิภกิษุ 

  [๑๗๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั 

ครัง้นัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมและสทุธาวาสปัจเจกพรหมเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดย้นืพงิบานประตคูนละขา้ง ล าดับนัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมปรารภ 

โกกาลกิภกิษุ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ใครผูม้ปัีญญาในโลกนี้ 

   จะพงึประเมนิพระขณีาสพผูม้คีณุอันประมาณมไิด ้

   เราเห็นวา่ผูนั้น้มปัีญญาทบึยังเป็นปถุชุนอยู ่

   บังอาจประเมนิพระขณีาสพผูม้คีณุอันประมาณมไิด ้

โกกาลกิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กตโมรกตสิสกสตูร 

วา่ดว้ยกตโมรกตสิสกภกิษุ 

  [๑๗๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั 

ครัง้นัน้ สพุรหมปัจเจกพรหมและสทุธาวาสปัจเจกพรหมเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดย้นืพงิบานประตคูนละขา้ง ล าดับนัน้ สทุธาวาสปัจเจกพรหมปรารภ 

กตโมรกตสิสกภกิษุ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ใครผูม้ปัีญญาในโลกนี้ 

   จะพงึประเมนิพระขณีาสพผูม้คีณุอันประมาณมไิด ้

   เราเห็นวา่ผูนั้น้มปัีญญาทบึยังเป็นปถุชุนอยู ่

   บังอาจประเมนิพระขณีาสพผูม้คีณุอันประมาณมไิด ้

กตโมรกตสิสกสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. ตทุพุรหมสตูร 

 

๙. ตทุพุรหมสตูร 

วา่ดว้ยตทุปุจัเจกพรหม 

  [๑๘๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ โกกาลกิภกิษุอาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป 

ตทุปัุจเจกพรหมมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปหา 

โกกาลกิภกิษุจนถงึทีอ่ยู ่ยนือยูก่ลางอากาศไดก้ลา่วกับโกกาลกิภกิษุดังนีว้า่ “ทา่น 

โกกาลกิะ ทา่นจงท าจติใหเ้ลือ่มใสในทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคัลลานะเถดิ 

เพราะทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคลัลานะ เป็นผูม้ศีลีเป็นทีรั่ก” 

  โกกาลกิภกิษุถามวา่ “ผูม้อีาย ุทา่นเป็นใคร” 

  ตทุปัุจเจกพรหมตอบวา่ “เราเป็นตทุปัุจเจกพรหม” 

  โกกาลกิภกิษุกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุทา่นไดรั้บพยากรณ์จากพระผูม้พีระภาควา่ 

เป็นอนาคามแีลว้มใิชห่รอื เมือ่เป็นเชน่นี ้ท าไมทา่นจงึมาทีน่ีอ้กี ทา่นจงเห็นวา่ 

ความผดินีข้องทา่นมอียูเ่ถดิ” 

  ตทุปัุจเจกพรหมไดก้ลา่ววา่ 

    ผรสุวาจา (ค าหยาบ) เป็นเหมอืนผึง่ 

   เครือ่งตดัตนของคนพาลผูก้ลา่วค าชัว่ 

   ยอ่มเกดิทีป่ากของบรุษุ 

    ผูใ้ดสรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   หรอืตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่สัง่สมความผดิไวด้ว้ยปาก 

   ยอ่มไมป่ระสบความสขุ เพราะความผดินัน้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. โกกาลกิสตูร 

    การปราชยัดว้ยทรัพย ์

   ในการเลน่การพนันจนหมดตัวนี้ 

   เป็นความผดิเพยีงเล็กนอ้ย 

   แตก่ารทีบ่คุคลมใีจประทษุรา้ย 

   ในบคุคลผูด้ าเนนิไปดแีลว้นีเ้ทา่นัน้ 

   เป็นความผดิมากกวา่ 

    บคุคลผูต้ัง้วาจาและใจอันชัว่ ตเิตยีนพระอรยิะ 

   ยอ่มเขา้ถงึนรกสิน้ ๑๓๖,๐๐๐ นรัิพพทุกัป๑ 

   กับอกี ๕ อัพพทุกัป๒ 

ตทุพุรหมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โกกาลกิสูตร 

วา่ดว้ยโกกาลกิภกิษุ 

  [๑๘๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ โกกาลกิภกิษุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคลัลานะเป็นผูม้คีวามปรารถนาชั่ว ตกอยูใ่นอ านาจ 

ความปรารถนาชัว่” 

  เมือ่โกกาลกิภกิษุกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับโกกาลกิภกิษุดังนีว้า่ 

“โกกาลกิะ เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ โกกาลกิะ เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ เธอจงท าจติ 

ใหเ้ลือ่มใสในสารบีตุรและโมคคัลลานะเถดิ เพราะสารบีตุรและโมคคลัลานะ เป็นผูม้ ี

ศลีเป็นทีรั่ก” 

  แมค้รัง้ที ่๒ โกกาลกิภกิษุกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

แมพ้ระผูม้พีระภาคทรงเป็นทีต่ัง้แหง่ศรัทธาของขา้พระองค ์ทรงมพีระพทุธพจนท์ี่

 

เชงิอรรถ : 

๑ นริพัพทุกปั เป็นจ านวนกัปทีใ่ชส้ังขยา (การก าหนดนับ) จ านวนสงู (ตามนัย องฺ.ทสก.อ. ๓/๘๙/๓๖๖) 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ใหค้วามหมายว่า เทา่กับ ๑ ม ี๐ ตามหลัง ๖๓ ตัว บา้งว่า ๑๐๐ ลา้น 

๒ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๘๙/๒๐๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. โกกาลกิสตูร 

ขา้พระองคเ์ชือ่ถอืไดก็้จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคัลลานะ 

ก็ยังเป็นผูป้รารถนาชัว่ ตกอยูใ่นอ านาจความปรารถนาชัว่” 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับโกกาลกิภกิษุดังนีว้า่ “โกกาลกิะ 

เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ โกกาลกิะ เธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ เธอจงท าจติใหเ้ลือ่มใสใน 

สารบีตุรและโมคคัลลานะเถดิ เพราะสารบีตุรและโมคคัลลานะ เป็นผูม้ศีลีเป็นทีรั่ก” 

  แมค้รัง้ที ่๓ โกกาลกิภกิษุก็กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ ฯลฯ ตกอยูใ่น 

อ านาจความปรารถนาชัว่” 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับโกกาลกิภกิษุวา่ “ ฯลฯ เพราะสารบีตุร 

และโมคคลัลานะ เป็นผูม้ศีลีเป็นทีรั่ก” 

  ครัง้นัน้ โกกาลกิภกิษุลกุขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคกระท า 

ประทักษิณแลว้จากไป 

  เมือ่โกกาลกิภกิษุจากไปไมน่าน รา่งกายก็มตีุม่ขนาดเทา่เมล็ดพันธุผ์ักกาด 

เกดิขึน้ท่ัวรา่ง ตุม่เหลา่นัน้โตเทา่เมล็ดพันธผ์ักกาด แลว้ก็โตขึน้เทา่เมล็ดถ่ัวเขยีว 

โตเทา่เมล็ดถ่ัวด า โตเทา่เมล็ดพทุรา โตเทา่เมล็ดกระเบา โตเทา่ผลมะขามป้อม 

โตเทา่ผลมะตมูออ่น โตเทา่ผลมะตมูแก ่แลว้ก็แตกเยิม้ หนองและเลอืดหลัง่ออกมา 

  ครัง้นัน้ โกกาลกิภกิษุไดม้รณภาพเพราะอาพาธนัน้เอง แลว้ไปเกดิในปทมุนรก 

เพราะมจีติผกูอาฆาตในทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคัลลานะ 

  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ทา้วสหัมบดพีรหมมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โกกาลกิ- 

ภกิษุมรณภาพแลว้ ไปเกดิในปทมุนรกเพราะมจีติผกูอาฆาตในทา่นพระสารบีตุรและ 

ทา่นพระโมคคัลลานะ” ครัน้ทา้วสหัมบดพีรหมกราบทลูดังนีแ้ลว้ ถวายอภวิาทพระ 

ผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  ครัน้ราตรนัีน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย คนืนีเ้มือ่ราตรผีา่นไป ทา้วสหัมบดพีรหมมวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยูอ่ภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. โกกาลกิสตูร 

ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โกกาลกิภกิษุมรณภาพแลว้ ไปเกดิใน 

ปทมุนรก เพราะมจีติผกูอาฆาตในทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระโมคคลัลานะ” 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสหัมบดพีรหมกลา่วค านีแ้ลว้อภวิาทเรา กระท าประทักษิณ 

แลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ประมาณอายใุนปทมุนรกนานเทา่ไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ประมาณอายใุนปทมุนรกนานนัก 

ประมาณอายใุนปทมุนรกนัน้ ยากทีจ่ะนบ้ไดว้า่ ‘ประมาณปีเทา่นี ้ประมาณ ๑๐๐ ปี 

เทา่นี ้ประมาณ ๑,๐๐๐ ปีเทา่นี ้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีเทา่นี”้ 

  ภกิษุทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคพ์อจะยกอปุมาไดห้รอืไม ่

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ไดภ้กิษุ” แลว้ตรัสวา่ “ภกิษุ หนึง่เกวยีนเมล็ดงา 

ของชาวโกศลมอีัตรา ๒๐ ขารี๑ ลว่งไปแลว้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี บรุษุจงึน าเมล็ดงาออก 

จากเกวยีนนัน้หนึง่เมล็ด เมล็ดงาหนึง่เกวยีนของชาวโกศลซึง่มอีตัรา ๒๐ ขารนัีน้ 

จะพงึหมดไปโดยท านองนีเ้ร็วกวา่ แตว่า่ ๑ อัพพทุนรก๒หาหมดไปไม ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๔ กฑุวะ หรอืปสตะ (ฟายมอื) เป็น ๑ ปัตถะ (กอบ) 

   ๔ ปัตถะ เป็น ๑ อาฬหกะ 

   ๔ อาฬหกะ เป็น ๑ โทณะ 

   ๔ โทณะ เป็น ๑ มาณกิา 

   ๔ มาณกิา เป็น ๑ ขาร ี

   ๒๐ ขาร ีเป็น ๑ วาหะ 

   ๒๐ วาหะ เป็น ๑ ธารณะ 

   ๑๐ ธารณะ เป็น ๑ ปละ 

   ๑๐๐ ปละ เป็น ๑๒ ตลุา 

   ๒๐ ตุลา เป็น ๑ ภาระ 

๒ อัพพทุนรก นริัพพทุนรก อพัพพนรก อหุหนรก อัฏฏนรก กมุทุนรก โสคันธกินรก อปุปลนรก 

   ปณุฑรกินรก ปทมุนรก ทัง้หมดนีอ้ยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเล็กอยูใ่นนรกใหญ ่ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง 

   แตเ่ป็นทีซ่ ึง่สัตวจ์ะตอ้งรับกรรม เชน่ อัพพทุนรกเป็นสถานทีท่รมานสัตวโ์ดยการนับชิน้เนือ้เป็นเครือ่งบอก 

   ระยะเวลาในการทรมานสัตว ์(องฺ. ทสก. อ. ๓/๘๙/๓๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. โกกาลกิสตูร 

   ๒๐ อัพพทุนรก เป็น ๑ นรัิพพทุนรก 

   ๒๐ นรัิพพทุนรก เป็น ๑ อพัพพนรก 

   ๒๐ อพัพพนรก เป็น ๑ อหุหนรก 

   ๒๐ อหุหนรก เป็น ๑ อัฏฏนรก 

   ๒๐ อัฏฏนรก เป็น ๑ กมุทุนรก 

   ๒๐ กมุทุนรก เป็น ๑ โสคันธกินรก 

   ๒๐ โสคันธกินรก เป็น ๑ อปุปลนรก 

   ๒๐ อปุปลนรก เป็น ๑ ปณุฑรกินรก 

   ๒๐ ปณุฑรกินรก เป็น ๑ ปทมุนรก 

  โกกาลกิภกิษุไปเกดิในปทมุนรกแลว้ เพราะมจีติผกูอาฆาตในสารบีตุรและ 

โมคคัลลานะ” 

  พระผูม้ภีาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

    ผรสุวาจา (ค าหยาบ) เป็นเหมอืนผึง่ 

   เครือ่งตดัตนของคนพาลผูก้ลา่วค าชัว่ 

   ยอ่มเกดิทีป่ากของบรุษุ 

    ผูใ้ดสรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   หรอืตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่สัง่สมความผดิไวด้ว้ยปาก 

   ยอ่มไมป่ระสบความสขุ เพราะความผดินัน้ 

    การปราชยัดว้ยทรัพย ์

   ในการเลน่การพนันจนหมดตัวนี ้

   เป็นความผดิเพยีงเล็กนอ้ย 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   แตก่ารทีบ่คุคลมใีจประทษุรา้ย 

   ในบคุคลผูด้ าเนนิไปดแีลว้นีเ้ทา่นัน้ 

   เป็นความผดิมากกวา่ 

    บคุคลผูต้ัง้วาจาและใจอันชัว่ ตเิตยีนพระอรยิะ 

   ยอ่มเขา้ถงึนรกสิน้ ๑๓๖,๐๐๐ นรัิพพทุกัป 

   กับอกี ๕ อัพพทุกัป๑ 

โกกาลกิสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. พรหมายาจนสตูร   ๒. คารวสตูร 

     ๓. พรหมเทวสตูร   ๔. พกสตูร 

     ๕. อปราทฏิฐสิตูร   ๖. ปมาทสตูร 

     ๗. โกกาลกิสตูร   ๘. กตโมรกตสิสกสตูร 

     ๙. ตทุพุรหมสตูร   ๑๐. โกกาลกิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๘๙/๒๐๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สนังกมุารสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. สนงักมุารสตูร 

วา่ดว้ยสนงักมุารพรหม 

  [๑๘๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้าสปัปิน ีเขตกรงุราชคฤห ์

ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป สนังกมุารพรหมมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัว 

ฝ่ังแมน่ ้าสปัปิน ีเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถานีใ้นทีป่ระทับของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่

   กษัตรยิจั์ดวา่ประเสรฐิทีส่ดุ 

   สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ๑ 

   จัดวา่ประเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย์๒ 

  สนังกมุารพรหมครัน้กราบทลูค านีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ครัง้นัน้ 

สนังกมุารพรหมทราบวา่ “พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว้” จงึถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง 

สนงักมุารสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา หมายถงึวชิชา ๓ มปีพุเพนวิาสานุสสตญิาณ เป็นตน้ และวชิชา ๘ คอื วปัิสสนาญาณ มโนมยทิธ ิ

   และอภญิญา ๖ จรณะ หมายถงึจรณะ ๑๕ คอื ความบรบิูรณ์ในศลี ความคุม้ครองทวารในอนิทรยี ์

   ความรูป้ระมาณในโภชนะ การประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่ พระสัทธรรม ๗ และรปูาวจรฌาน ๔ (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๘๒/๒๐๘) 

๒ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๗๖/๙๙, ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๐/๓๔, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๒๔๕/๓๓๘, องฺ.เอกาทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๐/๔๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. อันธกวนิทสตูร 

 

๒. เทวทตัตสูตร 

วา่ดว้ยพระเทวทตั 

  [๑๘๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

เมือ่พระเทวทัตจากไปไมน่าน ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ทา้วสหัมบดพีรหมมวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวภเูขาคชิฌกฏู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ปรารภพระเทวทัต ไดก้ลา่วคาถานี้ 

ในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    สกัการะยอ่มฆา่บรุษุชัว่ 

   เหมอืนผลกลว้ยฆา่ตน้กลว้ย 

   ขยุไผฆ่า่ตน้ไผ ่ดอกออ้ฆา่ตน้ออ้ 

   ลกูมา้อัสดรฆา่แมม่า้ ฉะนัน้๑ 

เทวทตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนัธกวนิทสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งอนัธกวนิทคาม 

  [๑๘๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อันธกวนิทคาม แควน้มคธ 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับน่ังอยูใ่นทีแ่จง้ ในราตรอีันมดืมดิและฝนก าลังตก 

ประปรายอยู ่ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป ทา้วสหัมบดพีรหมมวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศม ี

ใหส้วา่งท่ัวอันธกวนิทคาม เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ภกิษุพงึอาศัยทีน่อนและทีน่ั่งอันสงัด 

   พงึประพฤตเิพือ่ความหลดุพน้จากสงัโยชน์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิจู. (แปล) ๗/๓๓๕/๑๘๐, ส .น.ิ (แปล) ๑๖/๑๘๔/๒๓๐, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖๘/๑๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. อันธกวนิทสตูร 

   ถา้ภกิษุไมป่ระสบความยนิดใีนทีนั่น้ 

   พงึมสีต ิมปัีญญาเครือ่งบรหิาร อยูใ่นทา่มกลางสงฆ ์

    ภกิษุเมือ่เทีย่วบณิฑบาตตามล าดับตระกลู 

   พงึมปัีญญาเครือ่งบรหิาร คุม้ครองอนิทรยี ์

   พงึอาศัยทีน่อนทีน่ั่งอันสงัด 

   พน้จากภัย๑ นอ้มไปในอภยั๒ 

    ภกิษุถงึน่ังอยูใ่นทีท่ีม่สีตัวเ์ลือ้ยคลานอันน่ากลัว 

   สายฟ้าแลบแปลบปลาบ ฉวดัเฉวยีน 

   ฝนตกในราตรอีันมดืมดิ 

   ก็ปราศจากความขนพองสยองเกลา้ 

    ขา้พระองคก์ลัวมสุาวาท จงึไมอ่าจค านวณดว้ยใจ 

   ของขา้พระองคไ์ดว้า่ ‘เรือ่งนีข้า้พระองคไ์ดเ้ห็นแลว้แน่’ 

   ขา้พระองคไ์มก่ลา่ววา่ ‘ในเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนี ้ในเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนี้’ 

   ในพรหมจรรยห์นึง่๓มพีระขณีาสพผูล้ะความตายได ้๑,๐๐๐ รปู 

    พระเสขะมากกวา่ ๕๐๐ รูปไป 

   ๑๐ รปูบา้ง ๑๐๐ รปูบา้ง 

   และผูถ้งึกระแสนพิพานทัง้หมดไมไ่ปสูด่รัิจฉานภมู ิ

   สว่นหมูส่ตัวน์อกนีล้ว้นเป็นผูม้สีว่นไดรั้บผลบญุ 

อนัธกวนิทสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภยั ในทีน่ีห้มายถงึภัยในวัฏฏะ (ส .ส.อ. ๑/๑๘๔/๒๐๙) 

๒ อภยั ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๑๘๔/๒๐๙) 

๓ พรหมจรรยห์นึง่ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมเทศนาหนึง่ (ส .ส.อ. ๑/๑๘๔/๒๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. อรณุวตสีตูร 

 

๔. อรณุวตสีตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งเมอืงอรณุวด ี

  [๑๘๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ฯลฯ เขตกรงุสาวตัถ ีณ 

ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสดังนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เรือ่งเคยมมีาแลว้ มพีระราชาพระนามวา่อรณุ ราชธานขีองพระเจา้อรณุ ชือ่วา่ 

อรณุวด ีพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีทรงเขา้ไปอาศัย 

อรณุวดรีาชธานปีระทับอยู ่อนึง่ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนาม 

วา่สขิ ีไดม้คีูพ่ระสาวกนามวา่อภภิแูละสมัภวะ เป็นคูพ่ระสาวกชัน้ดเีลศิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

สขิ ีรับสัง่เรยีกอภภิภูกิษุมาตรัสวา่ ‘พราหมณ์ มาเถดิ เราจักเขา้ไปพรหมโลก 

ชัน้ใดชัน้หนึง่ชัว่เวลาหนึง่ จนกวา่จะถงึเวลาฉันภัตตาหาร’ ภกิษุทัง้หลาย อภภิภูกิษุ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีและ 

อภภิภูกิษุไดห้ายตัวจากอรณุวดรีาชธานไีปปรากฏในพรหมโลกนัน้ เปรยีบเหมอืน 

บรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีรับสัง่ 

เรยีกอภภิภูกิษุมาตรัสวา่ ‘พราหมณ์ ธรรมกีถาจงปรากฏชดัแกพ่รหม พรหมบรษัิท 

และพรหมปารสิชัชะทัง้หลายเถดิ’ 

  อภภิภูกิษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ไดช้ีแ้จงใหพ้รหม พรหมบรษัิท และ 

พรหมปารสิชัชะทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. อรณุวตสีตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ในกาลนัน้ พรหม พรหมบรษัิท และพรหมปารสิชัชะ 

ทัง้หลาย ยกโทษตเิตยีนโพนทะนาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

ก็เมือ่พระศาสดาประทับอยูเ่ฉพาะหนา้ เพราะเหตไุร พระสาวกจงึแสดงธรรม 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีตรัสกับ 

อภภิภูกิษุวา่ ‘ดกูอ่นพราหมณ์ พรหม พรหมบรษัิท และพรหมปารสิชัชะเหลา่นัน้ 

พากันตเิตยีนวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ก็เมือ่พระศาสดา 

ประทับอยูเ่ฉพาะหนา้ เพราะเหตไุร พระสาวกจงึแสดงธรรม’ พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ 

เธอจงใหพ้รหม พรหมบรษัิท และพรหมปารสิชัชะทัง้หลายสลดใจใหย้ิง่ข ึน้ไปกวา่’ 

  อภภิภูกิษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ปรากฏกายแสดงธรรมบา้ง ไมป่รากฏกาย 

แสดงธรรมบา้ง ปรากฏกายทอ่นลา่ง ไมป่รากฏกายทอ่นบนแสดงธรรมบา้ง 

ปรากฏกายทอ่นบน ไมป่รากฏกายทอ่นลา่งแสดงธรรมบา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ในกาลนัน้ พรหม พรหมบรษัิท และพรหมปารสิชัชะ 

ทัง้หลายไดม้จีติอัศจรรยเ์กดิขึน้วา่ ‘น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย ความทีส่มณะเป็นผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก’ 

  ครัง้นัน้ อภภิภูกิษุไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระนามวา่สขิ ีดังนี้วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์อ่มทราบ ขา้พระองคเ์ป็น 

ผูก้ลา่ววาจาเห็นปานนี ้ในท่ามกลางภกิษุสงฆว์า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เราอยูท่ี ่

พรหมโลกสามารถยังหมืน่โลกธาตใุหรู้แ้จง้ดว้ยเสยีงได’้ 

  พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีตรัสวา่ ‘พราหมณ์ 

เป็นกาลของเธอ พราหมณ์ เป็นกาลของเธอ ทีเ่ธอยนือยูท่ีพ่รหมโลกพงึยังหมืน่ 

โลกธาตใุหรู้แ้จง้ดว้ยเสยีงได’้ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. อรณุวตสีตูร 

  อภภิภูกิษุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ยนือยูใ่นพรหมโลกไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีว้า่ 

    ทา่นทัง้หลายจงปรารภความเพยีร 

   จงท าความเพยีรอยา่หยดุยัง้ 

   จงประกอบความเพยีรในพระพทุธศาสนา 

   จงก าจัดกองทัพแหง่มัจจ ุ

   เหมอืนชา้งก าจัดเรอืนตน้ออ้ ฉะนัน้ 

    ผูท้ีไ่มป่ระมาทอยูใ่นพระธรรมวนัิยนี้ 

   ละการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ จักกระท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

สขิแีละอภภิภูกิษุ ยังพรหม พรหมบรษัิท และพรหมปารสิชัชะทัง้หลายใหส้ลดใจแลว้ 

ไดห้ายตัวจากพรหมโลกนัน้ไปปรากฏในอรณุวดรีาชธาน ีฯลฯ ครัง้นัน้ พระผูม้ ี

พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีรับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อภภิภูกิษุยนือยูใ่นพรหมโลก กลา่วคาถาทัง้หลายอยู ่เธอทัง้หลาย 

ไดย้นิหรอืไม’่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ‘เมือ่อภภิภูกิษุอยูใ่นพรหมโลก กลา่วคาถาทัง้หลายอยู ่

ขา้พระองคทั์ง้หลายไดย้นิแลว้ พระพทุธเจา้ขา้’ 

  พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีตรัสถามวา่ ‘ภกิษุ 

ทัง้หลาย ก็เมือ่อภภิภูกิษุยนือยูใ่นพรหมโลก กลา่วคาถาทัง้หลายอยู ่เธอทัง้หลาย 

ไดย้นิวา่อยา่งไร’ 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่อภภิภูกิษุยนือยูใ่น 

พรหมโลก กลา่วคาถาทัง้หลายอยู ่ขา้พระองคทั์ง้หลายไดย้นิอยา่งนีว้า่ 

    ทา่นทัง้หลาย จงปรารภความเพยีร 

   จงท าความเพยีรอยา่หยดุยัง้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ปรนิพิพานสตูร 

   จงประกอบความเพยีรในพระพทุธศาสนา 

   จงก าจัดกองทัพแหง่มัจจ ุ

   เหมอืนชา้งก าจัดเรอืนตน้ออ้ ฉะนัน้ 

    ผูท้ีไ่มป่ระมาทอยูใ่นพระธรรมวนัิยนี้ 

   ละการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ จักกระท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  เมือ่อภภิภูกิษุยนืกลา่วคาถาทัง้หลายอยูใ่นพรหมโลก ขา้พระองคทั์ง้หลายได ้

ยนิแลว้อยา่งนี’้ 

  พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ 

ภกิษุทัง้หลาย ดนัีก ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อภภิภูกิษุยนืกลา่วคาถาทัง้หลายอยูใ่น 

พรหมโลก เธอทัง้หลายไดย้นิแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพทุธพจนน์ีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

อรณุวตสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปรนิพิพานสตูร 

วา่ดว้ยการปรนิพิพาน 

  [๑๘๖] สมัยหนึง่ ในเวลาใกลป้รนิพิพาน พระผูม้พีระภาคประทับอยูร่ะหวา่ง 

ตน้ไมส้าละทัง้คู ่ป่าสาลวนั สถานทีแ่วะพักของมัลลกษัตรยิทั์ง้หลาย เขตกรงุ 

กสุนิารา ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย บัดนี ้เราขอเตอืนพวกเธอวา่ สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

พวกเธอจงท าหนา้ทีใ่หส้มบรูณ์ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ” นีเ้ป็นพระวาจาครัง้สดุทา้ย 

ของพระตถาคต ตอ่จากนัน้ พระผูม้พีระภาค 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ปรนิพิพานสตูร 

  ทรงเขา้ปฐมฌาน            ออกจากปฐมฌาน 

  ทรงเขา้ทตุยิฌาน            ออกจากทตุยิฌาน 

  ทรงเขา้ตตยิฌาน            ออกจากตตยิฌาน 

  ทรงเขา้จตตุถฌาน            ออกจากจตตุถฌาน 

  ทรงเขา้อากาสานัญจายตนสมาบัต ิ        ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้วญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ        ออกจากวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้อากญิจัญญายตนสมาบัต ิ        ออกจากอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ  ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ          ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธ 

  ทรงเขา้เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ  ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้อากญิจัญญายตนสมาบัต ิ        ออกจากอากญิจัญญายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้วญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ        ออกจากวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้อากาสานัญจายตนสมาบัต ิ        ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัต ิ

  ทรงเขา้จตตุถฌาน           ออกจากจตตุถฌาน 

  ทรงเขา้ตตยิฌาน           ออกจากตตยิฌาน 

  ทรงเขา้ทตุยิฌาน           ออกจากทตุยิฌาน 

  ทรงเขา้ปฐมฌาน           ออกจากปฐมฌาน 

  ทรงเขา้ทตุยิฌาน           ออกจากทตุยิฌาน 

  ทรงเขา้ตตยิฌาน           ออกจากตตยิฌาน 

  ทรงเขา้จตตุถฌาน            ออกจากจตตุถฌานแลว้ไดป้รนิพิพานในล าดับ๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จปรนิพิพาน ทา้วสหัมบดพีรหมไดก้ลา่วคาถา พรอ้มกับ 

การเสด็จปรนิพิพานวา่ 

    สรรพสตัวจ์ะตอ้งทอดทิง้รา่งกายไวใ้นโลก 

   พระศาสดาผูห้าใครเปรยีบเทยีบไมไ่ดใ้นโลก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ล าดบั หมายถงึล าดับ ๒ ประการ คอื (๑) ล าดับแหง่ฌาน (๒) ล าดับแหง่การพจิารณา (ส .ส.อ. 

   ๑/๑๘๖/๒๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ปรนิพิพานสตูร 

   ผูเ้ขา้ถงึสภาวะตามเป็นจรงิ ผูบ้รรลพุลธรรม๑ 

   ผูต้รัสรูเ้องโดยชอบเชน่นี ้ก็ยังเสด็จปรนิพิพานได ้

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จปรนิพิพาน ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสคาถา พรอ้มกบั 

การเสด็จปรนิพิพานวา่ 

    สงัขารทัง้หลายลว้นไมเ่ทีย่ง 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความสงบระงับสงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จปรนิพิพาน ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วคาถา พรอ้ม 

กับการเสด็จปรนิพิพานวา่ 

    เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   มพีระอาการอันล ้าเลศิทกุอยา่ง๒เสด็จปรนิพิพานแลว้ 

   ในกาลนัน้ ไดเ้กดิเหตนุ่าอัศจรรย ์ขนพองสยองเกลา้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จปรนิพิพาน ทา่นพระอนุรทุธะไดก้ล่าวคาถา พรอ้มกับ 

การเสด็จปรนิพิพานวา่ 

    ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก 

   ของพระผูม้พีระภาคผูม้พีระทัยมั่นคง ผูค้งที ่ไมม่แีลว้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรรลพุลธรรม หมายถงึทรงมพีระก าลังอันเกดิจากฌาน ๑๐ ทีเ่รยีกวา่ ทสพลญาณ หรอื ตถาคตพละ 

   (ท.ีม.อ. ๒๒๐/๒๐๒) 

๒ มพีระอาการอนัล า้เลศิทกุอยา่ง หมายถงึทรงมเีหตอุันล ้าเลศิทกุอยา่งมศีลี เป็นตน้ (ท.ีม.อ. ๒๒๓/๒๐๓, 

   ท.ีม.ฏกีา ๒๒๓/๒๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๖. พรหมสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

   พระมนุผีูไ้มห่วัน่ไหว มุง่ใฝ่สนัติ๑ 

   มพีระจักษุ เสด็จปรนิพิพานแลว้ 

    พระองคผ์ูม้พีระทัย ไมห่ดหู ่

   ทรงอดกลัน้เวทนาไวไ้ด ้มพีระทัยหลดุพน้แลว้ 

   ดจุดวงประทปีทีโ่ชตชิว่งดับไป ฉะนัน้๒ 

ปรนิพิพานสตูรที ่๕ จบ 

วรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สนังกมุารสตูร    ๒. เทวทัตตสตูร 

    ๓. อันธกวนิทสตูร    ๔. อรณุวตสีตูร 

    ๕. ปรนิพิพานสตูร 

พรหมสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. พรหมายาจนสตูร    ๒. คารวสตูร 

    ๓. พรหมเทวสตูร    ๔. พกสตูร 

    ๕. อปราทฏิฐสิตูร    ๖. ปมาทสตูร 

    ๗. โกกาลกิสตู    ๘. กตโมรกตสิสกสตูร 

    ๙. ตทุพุรหมสตูร    ๑๐. โกกาลกิสตูร 

    ๑๑. สนังกมุารสตูร    ๑๒. เทวทัตตสตูร 

    ๑๓. อันธกวนิทสตูร    ๑๔. อรณุวตสีตูร 

    ๑๕. ปรนิพิพานสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ สนัต ิในทีน่ีห้มายถงึอนุปาทเิสสนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๑๘๖/๒๑๓) 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๒๑๙-๒๒๓/๑๖๗-๑๖๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๑. ธนัญชานสีตูร 

 

๗. พราหมณสงัยตุ 

๑. อรหนัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระอรหนัต ์

๑. ธนญัชานสีตูร 

วา่ดว้ยธนญัชานพีราหมณี 

  [๑๘๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ นางพราหมณีชือ่ธนัญชาน ีของพราหมณ์ภารทวาชโคตร 

คนหนึง่ เป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์ครัง้นัน้ 

นางธนัญชานพีราหมณี ก าลังน าภัตรเขา้ไปเพือ่พราหมณ์ภารทวาชโคตร กา้วเทา้ 

พลาดจงึเปลง่อทุาน ๓ ครัง้วา่ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

  เมือ่นางธนัญชานพีราหมณีกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดก้ลา่ว 

กับนางธนัญชานพีราหมณีดังนีว้า่ “ก็หญงิถอ่ยคนนีก้ลา่วคณุของสมณะโลน้นัน้ 

อยา่งนี ้อยา่งนี ้ไมว่า่ในทีไ่หน ๆ หญงิถอ่ย บัดนี ้เราจักยกวาทะของพระศาสดานัน้ 

ของเจา้บา้งละ” 

  นางธนัญชานพีราหมณีกลา่ววา่ “พราหมณ์ ฉันยังไมเ่ห็นบคุคลผูจ้ะพงึยก 

วาทะของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๑. ธนัญชานสีตูร 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ทา่นจงไป 

เถดิ ไปแลว้ก็จักรูเ้อง” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรโกรธ ไมพ่อใจ จงึเขา้ไปหาพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลก าจัดอะไรไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ก าจัดอะไรไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ขา้แตพ่ระโคดม 

   พระองคท์รงพอพระทัยการก าจัดธรรมอยา่งหนึง่ คอือะไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลก าจัดความโกรธไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ก าจัดความโกรธไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก พราหมณ์ 

   พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิการก าจัดความโกรธ 

   ซึง่มรีากเป็นพษิ มยีอดหวาน 

   เพราะบคุคลก าจัดความโกรธนัน้ไดแ้ลว้ จงึไมเ่ศรา้โศก 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระโคดมผูเ้จรญิทรงประกาศธรรมโดยปรยิายเป็นอันมาก เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกค่นหลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ฉะนัน้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ 

พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบท 

ในส านักของพระโคดมผูเ้จรญิเถดิ” 

  พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

อนึง่ ทา่นพระภารทวาชะอปุสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๒. อักโกสสตูร 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม 

อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์๑ ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้๒ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ธนญัชานสีตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อกัโกสสตูร 

วา่ดว้ยอกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ 

  [๑๘๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ไดส้ดับมาวา่ “ไดย้นิวา่ 

พราหมณ์ภารทวาชโคตร ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ในส านักของพระสมณ- 

โคดมแลว้” จงึโกรธ ไมพ่อใจ เขา้ไปหาพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ ดา่บรภิาษ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยวาจาหยาบคาย อันมใิชว่าจาของสตับรุษุ 

  เมือ่อักโกสกภารทวาชพราหมณ์กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถาม 

อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ดังนีว้า่ “พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

มติร อ ามาตย์๓ ญาตแิละสาโลหติ๔ ผูเ้ป็นแขกของทา่น มาเยอืนทา่นบา้งไหม”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถขอ้ ๑๗๔ หนา้ ๒๓๕ ในเลม่นี ้

๒ ดเูชงิอรรถขอ้ ๑๗๔ หนา้ ๒๓๕ ในเลม่นี ้

๓ มติร หมายถงึคนรูจั้กกันเพราะการใชข้องในเรอืนรว่มกัน เชน่ ใหข้องแกก่ันและกันหรอืรับของจากกัน 

   อ ามาตย ์หมายถงึผูท้ ากจิรว่มกัน เชน่ ปรกึษาหารอืกัน ไปดว้ยกัน น่ังดว้ยกันเป็นตน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๐๑๖/ 

   ๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๗๖/๖๒๙) 

๔ ญาต ิหมายถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกันโดยการแตง่งานกัน ไดแ้ก ่มารดาบดิาของสามแีละเครอืญาตฝ่ิายมารดา 

   บดิาของสาม ีหรอืมารดาบดิาของภรรยาและเครอืญาตฝ่ิายมารดาบดิาของภรรยา สาโลหติ หมายถงึผู ้

   รว่มสายเลอืดเดยีวกัน ไดแ้ก ่พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๖/๒๒๗,ส .ม.อ. 

   ๓/๑๐๑๒/๓๖๗,ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) หรอืญาตฝ่ิายมารดา (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๗๖/๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๒. อักโกสสตูร 

  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ มติร อ ามาตย ์ญาต ิ

และสาโลหติ ผูเ้ป็นแขกของขา้ พระองค ์มาเยอืนบา้งเป็นบางคราว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

ทา่นเคยจัดของเคีย้วของบรโิภคหรอืของควรลิม้ เพือ่ตอ้นรับมติร อ ามาตย ์ญาต ิ

และสาโลหติ ผูเ้ป็นแขกเหลา่นัน้บา้งหรอืไม”่ 

  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์ด 

ของเคีย้วของบรโิภคหรอืของควรลิม้เพือ่ตอ้นรับมติร อ ามาตย ์ญาตแิละสาโลหติ 

ผูเ้ป็นแขกเหลา่นัน้เป็นบางคราว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ ถา้มติร อ ามาตย ์ญาตแิละสาโลหติ 

ผูเ้ป็นแขกเหลา่นัน้ไมรั่บ ของเคีย้วของบรโิภคหรอืของควรลิม้นัน้จะเป็นของใคร” 

  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ ถา้มติร อ ามาตย ์

ญาตแิละสาโลหติผูเ้ป็นแขกเหลา่นัน้ไมรั่บ ของเคีย้วของบรโิภคหรอืของควรลิม้นัน้ 

ก็เป็นของขา้พระองคอ์ยา่งเดมิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ขอ้นีก็้เหมอืนกัน ทา่นดา่เราผูไ้มด่า่อยู่ 

ทา่นโกรธตอ่เราผูไ้มโ่กรธอยู ่ทา่นมาทะเลาะกับเราผูไ้มท่ะเลาะอยู ่เราไมรั่บค าดา่ 

เป็นตน้ของทา่นนัน้ พราหมณ์ ดังนัน้ ค าดา่เป็นตน้นัน้ จงึเป็นของทา่นผูเ้ดยีว 

  พราหมณ์ ผูใ้ดดา่ตอบตอ่บคุคลผูด้า่อยู ่โกรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธอยู ่ทะเลาะ 

ตอบตอ่บคุคลผูท้ะเลาะอยู ่ผูนั้น้เรากลา่ววา่ ยอ่มบรโิภคดว้ยกัน ยอ่มกระท าตอบโต ้

ตอ่กัน แตเ่รานัน้ไมบ่รโิภคดว้ยกัน ไมก่ระท าตอบโตก้ับทา่นเป็นอันขาด พราหมณ์ 

ดังนัน้ ค าดา่เป็นตน้นัน้ จงึเป็นของทา่นผูเ้ดยีว” 

  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์กลา่ววา่ “บรษัิทพรอ้มดว้ยพระราชา ยอ่มทราบ 

พระโคดมผูเ้จรญิอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมเป็นพระอรหันต’์ ก็เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

พระโคดมผูเ้จรญิยังโกรธอยูห่รอื” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๒. อักโกสสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลผูไ้มโ่กรธ ฝึกตนแลว้ 

   มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ หลดุพน้แลว้เพราะรูช้อบ 

   สงบ คงที ่จักมคีวามโกรธแตท่ีไ่หนเลา่ 

    ผูใ้ดโกรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ผูนั้น้ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ เพราะการโกรธตอบนัน้ 

   บคุคลผูไ้มโ่กรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก 

    ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   ผูนั้น้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

    เมือ่ผูนั้น้รักษาประโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย๑ 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

   ชนทัง้หลายผูไ้มฉ่ลาดในธรรม๒ยอ่มเขา้ใจวา่เป็นคนโง ่

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระโคดมผูเ้จรญิเถดิ” 

  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ไดบ้รรพชาอปุสมบท ในส านักของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ อนึง่ ทา่นพระอักโกสกภารทวาชะอปุสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไป 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แปลตามนัยอรรถกถา (ส .ส.อ. ๑/๑๘๘/๒๑๗) 

๒ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ บา้ง สัจจะ ๔ บา้ง (ส .ส.อ. ๑/๑๘๘/๒๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๓. อสรุนิทกสตูร 

อยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ 

ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ 

“ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระอักโกสกภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระ- 

อรหันตทั์ง้หลาย 

อกัโกสสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อสรุนิทกสูตร 

วา่ดว้ยอสรุนิทกพราหมณ์ 

  [๑๘๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์อสรุนิทกภารทวาชพราหมณ์ไดส้ดับมาวา่ “ไดย้นิวา่ 

พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในส านักของพระสมณโคดมแลว้” 

จงึโกรธ ไมพ่อใจ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ ดา่ บรภิาษพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยวาจาหยาบคาย อันมใิชว่าจาของสตับรุษุ เมือ่อสรุนิทกภารทวาชพราหมณ์ 

กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงนิง่เสยี ล าดับนัน้ อสรุนิทกภารทวาช- 

พราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระสมณะ เราชนะทา่นแลว้ พระสมณะ 

เราชนะทา่นแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ชนพาลกลา่ววาจาหยาบคาย ยอ่มเขา้ใจวา่ตนเองชนะ 

   แตค่วามอดกลัน้ไดเ้ป็นความชนะของบัณฑติผูรู้แ้จง้ 

    ผูใ้ดโกรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ผูนั้น้ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ เพราะการโกรธตอบนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๔. พลิังคกิสตูร 

   บคุคลผูไ้มโ่กรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก 

    ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   ผูนั้น้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

    เมือ่ผูนั้น้รักษาประโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

   ชนทัง้หลายผูไ้มฉ่ลาดในธรรมยอ่มเขา้ใจวา่เป็นคนโง่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อสรุนิทกภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระอสรุนิทกภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระ- 

อรหันตทั์ง้หลาย 

อสรุนิทกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พลิงัคกิสูตร 

วา่ดว้ยพลิงัคกิพราหมณ์ 

  [๑๙๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์พลิังคกิภารทวาชพราหมณ์ไดส้ดับมาวา่ “ไดย้นิวา่ 

พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในส านักของพระสมณโคดม” 

จงึโกรธ ไมพ่อใจ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดย้นืนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของพลิังคกิภารทวาช- 

พราหมณ์ดว้ยพระทัยแลว้ ไดต้รัสกับพลิังคกิภารทวาชพราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 

    ผูใ้ดประทษุรา้ยตอ่บคุคลผูไ้มป่ระทษุรา้ย 

   ซึง่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๕. อหงิสกสตูร 

   บาปยอ่มกลับมาถงึบคุคลนัน้ซึง่เป็นคนพาลอยา่งแน่แท ้

   ดจุผงธลุอีันละเอยีดทีบ่คุคลซดัไปทวนลมแลว้ ฉะนัน้๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พลิังคกิภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระโคดมผูเ้จรญิเถดิ” 

  พลิังคกิภารทวาชพราหมณ์ไดบ้รรพชาอปุสมบท ในส านักของพระผูม้พีระภาค 

แลว้ ฯลฯ ก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่ 

กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระพลิังคกิภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

พลิงัคกิสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อหงิสกสตูร 

วา่ดว้ยอหงิสกภารทวาชพราหมณ์ 

  [๑๙๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ อหงิสกภารทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคช์ือ่อหงิสกะ 

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคช์ือ่อหงิสกะ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๒ หนา้ ๒๖ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๖. ชฏาสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ถา้ทา่นชือ่อหงิสกะ ทา่นก็ไมค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

   ผูใ้ดไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

   ผูนั้น้จงึจะชือ่อหงิสกะโดยแท ้

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อหงิสกภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระอหงิสกภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

อหงิสกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ชฏาสตูร 

วา่ดว้ยชฏาพราหมณ์ 

  [๑๙๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ชฏาภารทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    หมูส่ตัวย์ุง่ทัง้ภายใน ยุง่ทัง้ภายนอก 

   ถกูความยุง่พาใหนุ้งนังแลว้ ขา้แตพ่ระโคดม 

   เพราะฉะนัน้ ขา้พระองคข์อทลูถามพระองคว์า่ 

   ใครพงึแกค้วามยุง่นีไ้ด ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    นรชนผูม้ปัีญญาเห็นภัยในสงัสารวฏั  

   ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิจติและปัญญา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑.อรหันตวรรค ๗. สทุธกิสตูร 

   มคีวามเพยีร มปัีญญาเครือ่งบรหิาร 

   นัน้พงึแกค้วามยุง่นีไ้ด ้

    บคุคลเหลา่ใดก าจัดราคะ โทสะ และอวชิชาไดแ้ลว้ 

   บคุคลเหลา่นัน้ ส ิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหันต ์

   พวกเขาแกค้วามยุง่ไดแ้ลว้ 

    นามก็ด ีรปูก็ด ีปฏฆิสญัญาก็ด ี

   รปูสญัญาก็ด ีดับไมเ่หลอืในทีใ่ด 

   ความยุง่นัน้ก็ยอ่มขาดหายไปในทีนั่น้๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ชฏาภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระชฏาภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

ชฏาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สทุธกิสตูร 

วา่ดว้ยสทุธกิภารทวาชพราหมณ์ 

  [๑๙๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ สทุธกิภารทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    พราหมณ์บางคนในโลกแมเ้ป็นผูม้ศีลี 

   บ าเพ็ญตบะอยู ่ก็ยังหมดจดไมไ่ด ้

   พราหมณ์ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะเทา่นัน้ 

   จงึจะหมดจดได ้

   สว่นหมูส่ตัวอ์ืน่นอกจากนีจ้ะหมดจดไมไ่ดเ้ลย

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๒๓ หนา้ ๒๖-๒๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๘. อัคคกิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พราหมณ์ ทา่นจงรูอ้ยา่งนี้วา่ 

   บคุคลถงึจะเป็นพราหมณ์โดยก าเนดิ 

   สาธยายมนตรเ์ป็นอันมาก แตเ่ป็นผูเ้น่าและสกปรกภายใน 

   อาศัยการโกหกเลีย้งชพี ไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ 

    สว่นกษัตรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ศทูร คนจัณฑาล 

   และคนเทขยะ ผูป้รารภความเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

   มคีวามบากบั่นอยูเ่ป็นนติย ์ยอ่มถงึความหมดจดอยา่งยิง่ได ้

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สทุธกิภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดม 

ผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระสทุธกิภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

สทุธกิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อคัคกิสูตร 

วา่ดว้ยอคัคกิพราหมณ์ 

  [๑๙๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ อัคคกิภารทวาชพราหมณ์ปรงุขา้วปายาส 

ดว้ยเนยใสดว้ยคดิวา่ “เราจักบชูาไฟ จักบ าเรอการบชูาไฟ” 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ 

ไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์เสด็จไปบณิฑบาตตามล าดับตรอก เขา้ไปถงึทีอ่ยูข่อง 

อัคคกิภารทวาชพราหมณ์แลว้ไดป้ระทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๘. อัคคกิสตูร 

  อัคคกิภารทวาชพราหมณ์ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับยนืบณิฑบาตอยู ่

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลผูเ้ป็นพราหมณ์โดยก าเนดิ 

   จบไตรเพท๑เป็นพหสูตู 

   พราหมณ์ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะนัน้ 

   จงึควรบรโิภคขา้วปายาสนี้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลถงึจะเป็นพราหมณ์โดยก าเนดิ 

   สาธยายมนตรเ์ป็นอันมาก แตเ่ป็นผูเ้น่าและสกปรกภายใน 

   เป็นผูแ้วดลอ้มไปดว้ยความโกหก ไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ 

    มนุผีูบ้รรลอุภญิญา คอืรูป้พุเพนวิาสญาณอยา่งแจม่แจง้ 

   เห็นสวรรคแ์ละอบาย ทัง้บรรลคุวามสิน้ชาติ๒แลว้ 

   เพราะวชิชา ๓ เหลา่นี้ จงึเป็นพราหมณ์ผูจ้บไตรเพท 

   มนุผีูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะนัน้ จงึควรบรโิภคขา้วปายาสนี้ 

  อัคคกิภารทวาชพราหมณ์กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ ขอเชญิ 

บรโิภคเถดิ พระองคเ์ป็นพราหมณ์” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    การทีเ่รากลา่วคาถามใิชเ่พือ่อาหาร 

   พราหมณ์ นีไ้มใ่ชธ่รรมเนียมของผูเ้ห็นธรรม 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายไมรั่บอาหารทีไ่ดม้าเพราะการกลา่วคาถา 

   พราหมณ์ เมือ่ธรรมเนยีมมอียู ่จงึมกีารประพฤตอิยา่งนี้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไตรเพท ในทีน่ีห้มายถงึพระเวท ๓ คอื (๑) ฤคเวท (๒) ยชรุเวท (๓) สามเวท (ส .ส.อ. ๑/๑๙๔/๒๑๙) 

๒ ความสิน้ชาต ิหมายถงึพระอรหัต (ส .ส.อ. ๑/๑๙๔/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๙. สนุทรกิสตูร 

    ทา่นจงบ ารงุดว้ยขา้วและน ้า และดว้ยปัจจัยอืน่ 

   แกพ่ระขณีาสพ ผูป้ระกอบดว้ยคณุทัง้ปวง 

   ผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่ผูม้คีวามคะนองอันสงบแลว้ 

   เพราะศาสนานัน้เป็นเขตบญุของผูแ้สวงบญุ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อัคคกิภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระอัคคกิภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

อคัคกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สนุทรกิสตูร 

วา่ดว้ยสนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ 

  [๑๙๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้าสนุทรกิา แควน้โกศล 

สมัยนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์บชูาไฟ บ าเรอการบชูาไฟอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้าสนุทรกิา 

ครัน้บชูาแลว้ลกุขึน้จากทีน่ั่งเหลยีวดทูศิทัง้ ๔ โดยรอบดว้ยคดิวา่ “ใครหนอ ควรบรโิภค 

ขา้วปายาสอันเหลอืจากการบชูานี้” 

  สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคทรงหม่ผา้คลมุพระวรกาย 

ตลอดพระเศยีรประทับน่ังทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ ครัน้เห็นแลว้มอืซา้ยถอืขา้วปายาสที ่

เหลอืจากการบชูาไฟ มอืขวาถอืคนโทน ้า เขา้ไปเฝ้า พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเปิดผา้ทีค่ลมุพระเศยีรออก เพราะไดย้นิเสยีงเดนิเขา้ 

มาของสนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ 

  ครัง้นัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์กลา่ววา่ “นีส้มณะโลน้ นีส้มณะโลน้” 

แลว้ตอ้งการจะกลับจากทีนั่น้ทเีดยีว ล าดับนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ไดม้ ี

ความคดิดังนีว้า่ “พราหมณ์บางพวกในโลกนี ้เป็นผูโ้ลน้ก็ม ีทางทีด่เีราพงึเขา้ไปหา 

สมณะโลน้นัน้แลว้ถามถงึชาต”ิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๙. สนุทรกิสตูร 

  ล าดับนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นเป็นชาตอิะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ทา่นอยา่ถามถงึชาต ิแตจ่งถามถงึความประพฤตเิถดิ 

   ไฟยอ่มเกดิจากไม ้บคุคลถงึแมเ้กดิในตระกลูต า่ก็เป็นมนุไีด ้

   มคีวามทรงจ า เป็นผูเ้ฉลยีวฉลาด๑ 

   กดีกันอกศุลธรรมไดด้ว้ยหริ ิฝึกตนดว้ยสจัจะ๒ 

   ประกอบแลว้ดว้ยทมะ ถงึทีส่ดุเวท อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

   ผูใ้ดนอ้มการบชูาเขา้ไปบชูามนุนัีน้ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่บชูาพระทักขไิณยบคุคลถกูกาล 

  สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ 

    การบชูานีข้องขา้พระองคจ์ะเป็นอันบชูาดแีลว้ 

   เป็นการเซน่สรวงดแีลว้เป็นแน่ 

   ทีข่า้พระองคไ์ดพ้บบคุคลผูถ้งึทีส่ดุเวทเชน่นัน้ 

   ความจรงิ เพราะขา้พระองคไ์มพ่บบคุคลเชน่พระองค ์

   ชนอืน่จงึไดบ้รโิภคขา้วปายาสอันเหลอืจากการบชูา 

  สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ เชญิบรโิภคเถดิ 

พระองคเ์ป็นพราหมณ์” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    การทีเ่รากลา่วคาถามใิชเ่พือ่อาหาร 

   พราหมณ์ นีไ้มใ่ชธ่รรมเนียมของผูเ้ห็นธรรม 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายไมรั่บอาหารทีไ่ดม้าเพราะการกลา่วคาถา 

   พราหมณ์ เมือ่ธรรมเนยีมมอียู ่จงึมกีารประพฤตอิยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นผูเ้ฉลยีวฉลาด หมายถงึเป็นผูรู้เ้หตแุละมใิชเ่หตุ (ส .ส.อ. ๑/๑๙๕/๒๒๒) 

๒ สจัจะ ในทีน่ีห้มายถงึปรมัตถสัจจะ (ส .ส.อ. ๑/๑๙๕/๒๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๙. สนุทรกิสตูร 

    ทา่นจงบ ารงุดว้ยขา้วและน ้า และดว้ยปัจจัยอืน่ 

   แกพ่ระขณีาสพ ผูป้ระกอบดว้ยคณุทัง้ปวง 

   ผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่ผูม้คีวามคะนองอันสงบแลว้ 

   เพราะศาสนานัน้เป็นเขตบญุของผูแ้สวงบญุ๑ 

  ล าดับนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

ถา้เชน่นัน้ ขา้พระองคจ์ะใหข้า้วปายาสอันเหลอืจากการบชูานีแ้กใ่คร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เรายังไมเ่ห็นบคุคลในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ซึง่จะ 

บรโิภคขา้วปายาสทีเ่หลอืจากการบชูานีแ้ลว้ พงึใหถ้งึความยอ่ยไปโดยชอบ นอกจาก 

ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงทิง้ขา้วปายาสทีเ่หลอื 

จากการบชูานัน้ ณ ทีป่ราศจากของเขยีว หรอืจงทิง้ใหจ้มลงไปในน ้าทีไ่มม่ตีัวสตัว”์ 

  ล าดับนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ทิง้ขา้วปายาสอันเหลอืจากการบชูานัน้ 

ใหจ้มลงไปในน ้าทีไ่มม่ตีัวสตัว ์ครัง้นัน้ ขา้วปายาสทีเ่หลอืจากการบชูานัน้ ทีส่นุทรกิ- 

ภารทวาชพราหมณ์เทลงแลว้ในน ้ายอ่มมเีสยีงดังจีจ่ี ่และเดอืดเป็นควนัคลุง้ เหมอืน 

ผาลทีร่อ้นตลอดทัง้วนั อันบคุคลจุม่ลงในน ้ายอ่มมเีสยีงดังจีจ่ี ่และเดอืดเป็นควนัคลุง้ 

ฉะนัน้ 

  ล าดับนัน้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ประหลาดใจเกดิขนลกุชชูนั เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ผูย้นือยู ่ณ ทีส่มควร 

ดว้ยพระคาถาทัง้หลายวา่ 

    พราหมณ์ ทา่นก าลังเผาไมอ้ยู ่อยา่ส าคัญวา่บรสิทุธิ ์

   ก็การเผาไมน้ีเ้ป็นของภายนอก 

   ผูฉ้ลาดทัง้หลายไมก่ลา่วความบรสิทุธิด์ว้ยการเผาไมนั้น้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๙๔ หนา้ ๒๗๔-๒๗๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๙. สนุทรกิสตูร 

    พราหมณ์ เราเลกิการเผาไมท้ีบ่คุคลพงึปรารถนา 

   ความบรสิทุธิด์ว้ยการเผาไมซ้ ึง่เป็นของภายนอก 

   ยังไฟ๑ใหโ้พลงภายในตนทเีดยีว 

   เราเป็นพระอรหันต ์มไีฟอนัโพลงแลว้เป็นนติย ์

   มจีติตัง้ไวช้อบแลว้เป็นนติย ์ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู ่

    พราหมณ์ มานะเป็นดจุภาระคอืหาบของทา่น 

   ความโกรธเป็นดจุควนั มสุาวาทเป็นดจุเถา้ 

   ลิน้เป็นดจุภาชนะเครือ่งบชูา หทัยเป็นดจุทีต่ัง้กองไฟ 

   ตนทีฝึ่กดแีลว้ เป็นความรุ่งเรอืงของบรุษุ 

    พราหมณ์ บคุคลผูถ้งึเวททัง้หลายน่ันแล 

   อาบในหว้งน ้าคอืธรรมของสตับรุษุทัง้หลาย 

   มทีา่คอืศลี ไมขุ่น่มัว อันสตับรุษุทัง้หลายสรรเสรญิแลว้ 

   มตีัวไมเ่ปียก ยอ่มขา้มถงึฝ่ัง๒ 

    พราหมณ์ สจัจะ ธรรม ความส ารวม๓ พรหมจรรย ์

   การถงึธรรมอันประเสรฐิ อาศัยในทา่มกลาง 

   ทา่นจงท าความนอบนอ้มในพระขณีาสพผูซ้ ือ่ตรงทัง้หลาย 

   เรากลา่วคนนัน้วา่ ผูม้ธีรรมเป็นสาระ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ” 

  อนึง่ ทา่นพระสนุทรกิภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

สนุทรกิสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไฟ ในทีน่ีห้มายถงึไฟคอืญาณ (ส .ส.อ. ๑/๑๙๕/๒๒๔) 

๒ ฝั่ง ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๑๙๕/๒๒๕) 

๓ สจัจะ ในทีน่ีห้มายถงึวจสีัจจะ ธรรม หมายถงึทฏิฐ ิสังกัปปะ วายามะ สตแิละสมาธ ิความส ารวม 

   หมายถงึวาจา กัมมันตะและอาชวีะ (ส .ส.อ. ๑/๑๙๕/๒๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๑๐. พหธุติสิตูร 

 

๑๐. พหธุติสิูตร 

วา่ดว้ยความสขุเป็นอนัมาก 

  [๑๙๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้ 

โกศล สมัยนัน้ โคพลพัิท ๑๔ ตัวของพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหนึง่ไดห้ายไป 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรเทีย่วแสวงหาโคพลพัิทเหลา่นัน้อยู ่เขา้ไปถงึ 

ราวป่านัน้ ไดพ้บพระผูม้พีระภาคประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้พระกายตรง ด ารงสตไิว ้

เฉพาะหนา้ อยูใ่นราวป่านัน้แลว้เขา้ไปหาพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ลา่วคาถา 

เหลา่นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    โคพลพัิท ๑๔ ตัว ของพระสมณะนีไ้มม่แีน่ 

   แตข่องเราหายไปได ้๖๐ วนัเขา้วนันี้ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    ตน้งาทัง้หลายทีไ่มง่าม 

   มเีพยีงใบสองใบ ในไรข่องพระสมณะนีไ้มม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    หนูทัง้หลายในฉางขา้วเปลา่ ทีร่บกวนพระสมณะนี้ 

   ดว้ยการยกหชูหูางขึน้กระโดดโลดเตน้ไมม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    เครือ่งลาดของพระสมณะนีใ้ชต้ัง้เจ็ดเดอืน 

   ทีจ่ะเกลือ่นกลน่ดว้ยสตัวเ์ล็กสตัวน์อ้ยทัง้หลายทีบ่ังเกดิขึน้ไมม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    หญงิหมา้ยมลีกูสาว ๗ คน 

   มลีกูชายหนึง่คนหรอืสองคน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๑๐. พหธุติสิตูร 

   แตข่องพระสมณะนีไ้มม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    แมลงวนัตัวลาย ชอบไตต่อมคนหลับ 

   ทีจ่ะไตต่อมพระสมณะนีไ้มม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

    ในเวลาใกลรุ้ง่ เจา้หนีทั้ง้หลาย 

   ทีจ่ะตามทวงหนีพ้ระสมณะนีว้า่ 

   ‘ทา่นทัง้หลายจงให ้ทา่นทัง้หลายจงให’้ ไมม่แีน่ 

   เพราะเหตนัุน้ พระสมณะนีจ้งึมคีวามสขุ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระคาถาวา่ 

    พราหมณ์ โคพลพัิท ๑๔ ตัวของเราไมม่เีลย 

   แตข่องทา่นหายไปได ้๖๐ วนัเขา้วนันี้ 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

    ตน้งาทัง้หลายทีไ่มง่าม 

   มเีพยีงใบสองใบ ในไรข่องเราไมม่เีลย 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

    หนูทัง้หลายในฉางขา้วเปลา่ ทีจ่ะรบกวนเรา 

   ดว้ยการยกหชูหูางขึน้กระโดดโลดเตน้ไมม่เีลย 

   พราหมณ์ เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

    เครือ่งลาดของเราใชต้ัง้เจ็ดเดอืน ทีจ่ะเกลือ่นกลน่ 

   ดว้ยสตัวเ์ล็กสตัวน์อ้ยทัง้หลายทีบ่ังเกดิขึน้ไมม่เีลย 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค ๑๐. พหธุติสิตูร 

    หญงิหมา้ยมลีกูสาว ๗ คน 

   มลีกูชายหนึง่คนหรอืสองคน 

   แตข่องเราไมม่เีลย 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

    แมลงวนัตัวลาย ชอบไตต่อมคนหลับ 

   ทีจ่ะไตต่อมเราไมม่เีลย 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

    พราหมณ์ ในเวลาใกลรุ้ง่ 

   เจา้หนีทั้ง้หลาย ทีจ่ะตามทวงหนีเ้ราวา่ 

   ‘ทา่นทัง้หลายจงให ้ทา่นทัง้หลายจงให’้ ไมม่เีลย 

   เพราะเหตนัุน้ เราจงึมคีวามสขุ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระโคดมผูเ้จรญิทรงประกาศธรรมโดยปรยิายเป็นอันมาก เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกค่นหลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ฉะนัน้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระสมณโคดม 

ผูเ้จรญิ พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชา 

อปุสมบทในส านักของพระโคดมผูเ้จรญิ” 

  พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดบ้รรพชาอปุสมบท ในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ทา่นพระภารทวาชะอปุสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็น 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๑. อรหันตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหม- 

จรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

พหธุติสิตูรที ่๑๐ จบ 

อรหนัตวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ธนัญชานสีตูร   ๒. อักโกสสตูร 

     ๓. อสรุนิทกสตูร   ๔. พลิังคกิสตูร 

     ๕. อหงิสกสตูร   ๖. ชฏาสตูร 

     ๗. สทุธกิสตูร    ๘. อัคคกิสตูร 

     ๙. สนุทรกิสตูร   ๑๐. พหธุติสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑. กสภิารทวาชสตูร 

 

๒. อปุาสกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอบุาสก 

๑. กสภิารทวาชสตูร 

วา่ดว้ยกสภิารทวาชพราหมณ์ 

  [๑๙๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่เอกนาลา 

ทักขณิาครีชีนบท แควน้มคธ สมัยนัน้ กสภิารทวาชพราหมณ์ประกอบไถจ านวน 

๕๐๐ ในฤดหูวา่นขา้ว ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เสด็จเขา้ไปยังทีท่ าการงานของกสภิารทวาชพราหมณ์ 

  สมัยนัน้ กสภิารทวาชพราหมณ์ก าลังเลีย้งอาหารกันอยู ่ครัง้นัน้ พระผูม้ ี

พระภาคเสด็จเขา้ไปยังสถานทีเ่ลีย้งอาหารของเขาแลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

กสภิารทวาชพราหมณ์ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับยนืบณิฑบาตอยู ่ไดก้ราบทลู 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระสมณะ ขา้พระองคไ์ถและหวา่น ครัน้ไถและหวา่นแลว้ จงึบรโิภค 

ขา้แตพ่ระสมณะ แมพ้ระองคก็์จงไถและหวา่น ครัน้ไถและหวา่นแลว้ จงบรโิภคเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ แมเ้ราก็ไถและหวา่นเหมอืนกัน ครัน้ไถ 

และหวา่นแลว้ก็บรโิภค” 

  กสภิารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้พระองคไ์มเ่ห็นแอก ไถ ผาล ประตัก 

หรอืโคพลพัิททัง้หลายของทา่น เมือ่เป็นเชน่นี ้พระโคดมผูเ้จรญิยังกลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พราหมณ์ แมเ้ราก็ไถและหวา่น ครัน้ไถและหวา่นแลว้ก็บรโิภค” 

  ครัง้นัน้ กสภิารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    พระองคย์นืยันวา่เป็นชาวนา 

   แตข่า้พระองคไ์มเ่ห็นการไถของพระองค ์

   พระองคผ์ูเ้ป็นชาวนา ขา้พระองคถ์ามแลว้ขอจงตรัสบอก 

   ขา้พระองคจ์ะรูก้ารไถของพระองคนั์น้ไดอ้ยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑. กสภิารทวาชสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ศรัทธาเป็นพชื ความเพยีรเป็นฝน 

   ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ หริเิป็นงอนไถ 

   ใจเป็นเชอืก สตขิองเราเป็นผาลและประตัก 

    เราคุม้ครองกาย คุม้ครองวาจาไดแ้ลว้ 

   ส ารวมในการบรโิภคอาหาร 

   เราดายหญา้ [คอืวาจาสบัปลับ] ดว้ยค าสตัย ์

    โสรัจจะของเราชว่ยท างานใหส้ าเร็จ 

   ความเพยีรของเราชว่ยน าธรุะไปใหถ้งึความเกษมจากโยคะ 

   น าไปไมถ่อยหลัง น าไปถงึที ่ซ ึง่บคุคลไปแลว้ไมเ่ศรา้โศก 

   เราท านาอยา่งนี ้นาทีเ่ราท านัน้มผีลเป็นอมตะ๑ 

   บคุคลครัน้ท านาอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มพน้จากทกุขทั์ง้ปวง 

  กสภิารทวาชพราหมณ์กราบทลูวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิ ผูเ้ป็นชาวนา ขอจง 

บรโิภคผลทีเ่ป็นอมตะทีท่า่นไถเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    การทีเ่รากลา่วคาถามใิชเ่พือ่อาหาร 

   พราหมณ์ นีไ้มใ่ชธ่รรมเนียมของผูเ้ห็นธรรม 

   พระพทุธเจา้ทัง้หลายไมรั่บอาหารทีไ่ดม้าเพราะการกลา่วคาถา 

   พราหมณ์ เมือ่ธรรมเนยีมมอียู ่จงึมกีารประพฤตอิยา่งนี้ 

    ทา่นจงบ ารงุดว้ยขา้วและน ้า และดว้ยปัจจัยอืน่ 

   แกพ่ระขณีาสพ ผูป้ระกอบดว้ยคณุทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อมตะ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ส.อ. ๑/๑๙๗/๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๒. อทุยสตูร 

   ผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญ ่ผูม้คีวามคะนองอันสงบแลว้ 

   เพราะศาสนานัน้เป็นเขตบญุของผูแ้สวงบญุ๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ กสภิารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผู ้

มพีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

กสภิารทวาชสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อทุยสูตร 

วา่ดว้ยอทุยพราหมณ์ 

  [๑๙๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ 

ไปยังทีอ่ยูข่องอทุยพราหมณ์ ล าดับนัน้ อทุยพราหมณ์ตักขา้วใสบ่าตรถวายจนเต็ม 

  แมค้รัง้ที ่๒ ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีร เสด็จเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องอทุยพราหมณ์ ฯลฯ ล าดับนัน้ อทุยพราหมณ์ก็ตกัขา้ว 

ใสบ่าตรถวายจนเต็ม 

  แมค้รัง้ที ่๓ ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีร เสด็จเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องอทุยพราหมณ์ ฯลฯ ล าดับนัน้ อทุยพราหมณ์ก็ตกัขา้ว 

ใสบ่าตรถวายจนเต็มแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีต้ดิ 

ในรสจงึเสด็จมาบอ่ย ๆ” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๙๔ หนา้ ๒๗๔-๒๗๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๒. อทุยสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กสกิรยอ่มหวา่นพชืบอ่ย ๆ 

   ฝนยอ่มตกบอ่ย ๆ ชาวนายอ่มไถนาบอ่ยๆ 

   แวน่แควน้ยอ่มสมบรูณ์ดว้ยธัญชาตบิอ่ย ๆ 

   ผูข้อยอ่มขอบอ่ย ๆ ทานบดยีอ่มใหบ้อ่ย ๆ 

   ครัน้ใหบ้อ่ย ๆ แลว้ ก็เขา้ถงึสวรรคบ์อ่ย ๆ 

   ผูต้อ้งการน ้านมยอ่มรดีน ้านมบอ่ย ๆ 

   ลกูโคยอ่มเขา้หาแมโ่คบอ่ย ๆ 

   บคุคลยอ่มล าบากและดิน้รนบอ่ย ๆ 

   คนเขลายอ่มเขา้ถงึครรภบ์อ่ย ๆ 

   สตัวย์อ่มเกดิและตายบอ่ย ๆ 

   บคุคลทัง้หลายยอ่มน าซากศพไปป่าชา้บอ่ย ๆ 

   สว่นผูม้ปัีญญาดจุแผน่ดนิยอ่มไมเ่กดิบอ่ย ๆ 

   เพราะไดม้รรคแลว้ไมม่ภีพใหมอ่กีตอ่ไป 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อทุยพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระโคดม 

ผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” 

อทุยสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๓. เทวหติสตูร 

 

๓. เทวหติสตูร 

วา่ดว้ยเทวหติพราหมณ์ 

  [๑๙๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระประชวร 

ดว้ยโรคลม ทา่นพระอปุวาณะเป็นอปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาค ครัง้นัน้ พระผูม้ ี

พระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอปุวาณะมาตรัสวา่ “อปุวาณะ เอาเถดิ เธอจงจัดหา 

น ้ารอ้นส าหรับเรา” 

  ทา่นพระอปุวาณะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีร เขา้ไปยังทีอ่ยูข่องเทวหติพราหมณ์แลว้ยนืนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

  เทวหติพราหมณ์ไดเ้ห็นทา่นพระอปุวาณะยนืนิง่อยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ได ้

กลา่วกับทา่นพระอปุวาณะดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นเป็นสมณะโลน้ ครองผา้สงัฆาฏยินืนิง่อยู ่

   ทา่นปรารถนาอะไร แสวงหาอะไร มาเพือ่ขออะไร 

  ทา่นพระอปุวาณะตอบวา่ 

    พระสคุตมนุเีป็นพระอรหันตใ์นโลก 

   ทรงพระประชวรดว้ยโรคลม 

   พราหมณ์ ถา้ทา่นมนี ้ารอ้น 

   ขอทา่นจงถวายแดพ่ระสคุตมนุดีว้ยเถดิ 

   อาตมภาพปรารถนาจะน าไปถวายพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ผูค้วรบชูาสกัการะ และนับถอืกวา่บรรดาพระอรยิบคุคล 

   ทีค่วรบชูาสกัการะ และนับถอืเหลา่นัน้ 

  ครัง้นัน้ เทวหติพราหมณ์ใหบ้รุษุถอืกาน ้ารอ้นและหอ่น ้าออ้ยตามไปถวายทา่น 

พระอปุวาณะ ล าดับนัน้ ทา่นพระอปุวาณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

ทลูใหส้รงสนาน และใชน้ ้ารอ้นละลายน ้าออ้ยแลว้ถวายพระผูม้พีระภาค 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๔. มหาสาลสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหายจากพระอาการประชวร ตอ่มาเทวหติ- 

พราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลพงึใหไ้ทยธรรม ณ ทีไ่หน 

   ทานทีบ่คุคลให ้ณ ทีไ่หน มผีลมาก 

   ทักษิณาส าเร็จผลอยา่งไรแกบ่คุคลผูบ้ชูาอยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    มนุผีูบ้รรลอุภญิญา คอืรูป้พุเพนวิาสญาณอยา่งแจม่แจง้ 

   เห็นสวรรคแ์ละอบาย ทัง้บรรลคุวามสิน้ชาติ๑แลว้ 

   บคุคลพงึใหไ้ทยธรรมในมนุนีี ้ทานทีใ่หแ้ลว้ในมนุีนีม้ผีลมาก 

   ทักษิณาส าเร็จผลอยา่งนี้แกบ่คุคลผูบ้ชูาอยา่งนีแ้ล 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เทวหติพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระโคดมผู ้

เจรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

เทวหติสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มหาสาลสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณมหาศาล 

  [๒๐๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พราหมณมหาศาลคนหนึง่ เป็นผูเ้ศรา้หมอง นุ่งผา้เศรา้หมอง เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพราหมณมหาศาลนัน้ 

ดังนีว้า่ “พราหมณ์ ท าไมทา่นจงึดเูศรา้หมอง นุ่งหม่ก็เศรา้หมอง”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถขอ้ ๑๙๔ หนา้ ๒๗๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๔. มหาสาลสตูร 

  พราหมณมหาศาลกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ บตุรของขา้พระองค ์

๔ คนในบา้นนี้ คบคดิกับภรรยาแลว้ขบัขา้พระองคอ์อกจากเรอืน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงเรยีนคาถานี ้เมือ่หมู่ 

มหาชนประชมุกันทีส่ภา และเมือ่พวกบตุรมาประชมุกันพรอ้มแลว้ จงกลา่ววา่ 

    เราหลงชืน่ชมและปรารถนาความเจรญิแกบ่ตุรเหลา่ใด 

   บตุรเหลา่นัน้คบคดิกับภรรยารมุวา่เรา ดจุสนัุขรมุเหา่สกุร 

    ไดย้นิวา่ บตุรเหลา่นัน้เป็นอสตับรุษุผูล้ามก 

   รอ้งเรยีกเราวา่พอ่ ๆ 

   บตุรเหลา่นัน้เหมอืนยักษ์แปลงรา่งมาเกดิเป็นบตุร 

   ละทิง้เราผูล้ว่งเขา้ปัจฉมิวัยไว ้

    บตุรเหลา่นัน้ก าจัดคนแกผู่ไ้มม่สีมบัต ิ

   ออกจากทีอ่าศัยหากนิ ดจุมา้แกท่ีเ่จา้ของปลอ่ยทิง้ ฉะนัน้ 

   บดิาของบตุรผูเ้ป็นพาล เป็นผูเ้ฒา่ ตอ้งขอเขากนิในเรอืนผูอ้ ืน่ 

    วา่กันวา่ ไมเ้ทา้ของเรายังดกีวา่ 

   พวกบตุรทีไ่มเ่ชือ่ฟังจะดอีะไร 

   เพราะไมเ้ทา้ใชป้้องกันโคหรอืสนัุขด ุๆ ได ้

   ในทีม่ดืใชย้ันไปขา้งหนา้ได ้ในทีล่กึใชห้ยั่งควานเอาได ้

   พลาดแลว้ชว่ยพยงุไวไ้ดด้ว้ยอานุภาพไมเ้ทา้ 

  ครัง้นัน้ พราหมณมหาศาลนัน้เรยีนคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

เมือ่หมูม่หาชนประชมุกันทีส่ภา และเมือ่พวกบตุรมาประชมุกันพรอ้มแลว้ จงึได ้

กลา่ววา่ 

    เราหลงชืน่ชมและปรารถนาความเจรญิแกบ่ตุรเหลา่ใด 

   บตุรเหลา่นัน้คบคดิกับภรรยารมุวา่เรา ดจุสนัุขรมุเหา่สกุร 

    ไดย้นิวา่ บตุรเหลา่นัน้เป็นอสตับรุษุผูล้ามก 

   รอ้งเรยีกเราวา่พอ่ ๆ 

   บตุรเหลา่นัน้เหมอืนยักษ์แปลงรา่งมาเกดิเป็นบตุร 

   ละทิง้เราผูล้ว่งเขา้ปัจฉมิวัยไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๔. มหาสาลสตูร 

    บตุรเหลา่นัน้ก าจัดคนแกผู่ไ้มม่สีมบัต ิ

   ออกจากทีอ่าศัยหากนิดจุมา้แกท่ีเ่จา้ของปลอ่ยทิง้ ฉะนัน้ 

   บดิาของบตุรผูเ้ป็นพาล เป็นผูเ้ฒา่ ตอ้งขอเขากนิในเรอืนผูอ้ ืน่ 

    วา่กันวา่ ไมเ้ทา้ของเรายังดกีวา่ 

   พวกบตุรทีไ่มเ่ชือ่ฟังจะดอีะไร 

   เพราะไมเ้ทา้ใชป้้องกันโคหรอืสนัุขด ุๆ ได ้

   ในทีม่ดืใชย้ันไปขา้งหนา้ได ้ในทีล่กึใชห้ยั่งควานเอาได ้

   พลาดแลว้ยังชว่ยพยงุไวไ้ดด้ว้ยอานุภาพไมเ้ทา้ 

  ล าดับนัน้ พวกบตุรน าพราหมณมหาศาลนัน้ไปยังเรอืน ใหอ้าบน ้าแลว้ 

ใหนุ่้งหม่ผา้คูห่นึง่ พราหมณมหาศาลนัน้ถอืผา้คูห่นึง่ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ชือ่วา่เป็น 

พราหมณ์ แสวงหาทรัพยส์ าหรับอาจารย ์มาใหอ้าจารย ์ขอพระโคดมผูเ้จรญิ ผูเ้ป็น 

อาจารยข์องขา้พเจา้ จงรับสว่นของอาจารยเ์ถดิ” พระผูม้พีระภาคทรงรับดว้ยความ 

อนุเคราะห ์

  ครัง้นัน้ พราหมณมหาศาลนัน้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ า 

ขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

มหาสาลสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๕. มานัตถัทธสตูร 

 

๕. มานตัถทัธสตูร 

วา่ดว้ยมานตัถทัธพราหมณ์ 

  [๒๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่มานัตถัทธะ(กระดา้งเพราะถอืตัว) พ านักอยูใ่นกรงุสาวตัถ ี

เขาไมไ่หวม้ารดา บดิา อาจารย ์และพีช่ายเลย สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคมบีรษัิท 

หมูใ่หญแ่วดลอ้ม ทรงแสดงธรรมอยู ่

  ครัง้นัน้ มานัตถัทธพราหมณ์ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระสมณโคดมนีม้บีรษัิท 

หมูใ่หญแ่วดลอ้มทรงแสดงธรรมอยู ่ทางทีด่เีราจะเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทับ 

ถา้พระสมณโคดมจักทักทายเรา เราก็จักทักทายทา่น ถา้พระสมณโคดมไมทั่กทายเรา 

เราก็จักไมทั่กทายทา่น” 

  ล าดับนัน้ มานัตถัทธพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ยนื 

นิง่อยู ่ณ ทีส่มควร ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไมท่รงทักทาย มานัตถัทธพราหมณ์ 

ตอ้งการจะกลับจากทีนั่น้ดว้ยคดิวา่ “พระสมณโคดมนีไ้มรู่อ้ะไร” 

  ทนัีน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของมานัตถัทธพราหมณ์ดว้ย 

พระทัยแลว้ ไดต้รัสกับมานัตถัทธพราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 

    พราหมณ์ ในโลกนีใ้ครทีย่ังมมีานะไมด่เีลย 

   บคุคลมาดว้ยประโยชนใ์ด พงึเพิม่พนูประโยชนนั์น้ไว ้

  ครัง้นัน้ มานัตถัทธพราหมณ์คดิวา่ “พระสมณโคดมทรงทราบจติของเรา” 

จงึหมอบลงดว้ยศรีษะทีใ่กลพ้ระยคุลบาทพระผูม้พีระภาค ณ ทีนั่น้เอง จมุพติพระ 

ยคุลบาทพระผูม้พีระภาคและนวดดว้ยมอื ประกาศชือ่วา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ 

ขา้พระองคช์ือ่มานัตถัทธะ ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคช์ือ่มานัตถัทธะ” 

  ครัง้นัน้ บรษัิทนัน้เกดิประหลาดใจวา่ “น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

มานัตถัทธพราหมณ์นีไ้มไ่หวม้ารดา บดิา อาจารย ์และพีช่าย แตพ่ระสมณโคดม 

ทรงท าคนเชน่นีใ้หท้ าการนอบนอ้มไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๕. มานัตถัทธสตูร 

  ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสกับมานัตถัทธพราหมณ์วา่ “พอละ พราหมณ์ 

เชญิลกุขึน้น่ังบนทีน่ั่งของตนเถดิ เพราะทา่นมจีติเลือ่มใสในเราแลว้” 

  ล าดับนัน้ มานัตถัทธพราหมณ์น่ังบนทีน่ั่งของตนแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลไมค่วรท ามานะในใคร 

   ควรมคีวามเคารพในใคร พงึย าเกรงในใคร 

   บชูาใครดว้ยดแีลว้จงึจะเป็นการด ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลไมค่วรท ามานะในมารดา 

   บดิา พีช่าย และในอาจารยเ์ป็นที ่๔ 

   พงึมคีวามเคารพในบคุคลเหลา่นัน้ 

   พงึย าเกรงในบคุคลเหลา่นัน้ 

   บชูาบคุคลเหลา่นัน้ดว้ยดแีลว้จงึเป็นการด ี

    บคุคลพงึท าลายมานะ 

   ไมค่วรกระดา้ง พงึนอบนอ้มพระอรหันต ์ผูเ้ยอืกเย็น 

   ท ากจิเสร็จแลว้ ไมม่อีาสวะ ไมม่ผีูอ้ ืน่ยิง่กวา่นัน้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ มานัตถัทธพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระ 

โคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” 

มานตัถทัธสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๖. ปัจจนกีสตูร 

 

๖. ปจัจนกีสูตร 

วา่ดว้ยปจัจนกีสาตพราหมณ์ 

  [๒๐๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พราหมณ์ชือ่ปัจจนกีสาตะ พ านัก 

อยูใ่นกรงุสาวตัถ ีไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ทางทีด่เีราพงึเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึที ่

ประทับเถดิ พระสมณโคดมจักตรัสค าใด ๆ เราก็จักคัดคา้นค านัน้ ๆ” 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจงกรมอยูใ่นทีก่ลางแจง้ ล าดับนัน้ ปัจจนกีสาต- 

พราหมณ์ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ เดนิตามพระผูม้พีระภาคซึง่ก าลัง 

เสด็จจงกรมอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขอพระองคจ์งตรัสสมณธรรมเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ผูต้ัง้ใจจะคดัคา้น มจีติเศรา้หมอง 

   มากไปดว้ยความแขง่ด ีจะไมรู่ช้ดัค าสภุาษิต 

   สว่นบคุคลใดก าจัดความแขง่ด ีความไมม่จีติเลือ่มใส 

   และถอนความอาฆาตออกแลว้ฟังอยู ่

   บคุคลนัน้จงึจะรูค้ าสภุาษิตได ้

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ปัจจนกีสาตพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ปจัจนกีสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๗. นวกัมมกิสตูร 

 

๗. นวกมัมกิสูตร 

วา่ดว้ยนวกมัมกิภารทวาชพราหมณ์ 

  [๒๐๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้ 

โกศล สมัยนัน้ นวกัมมกิภารทวาชพราหมณ์ใหค้นท างานอยูใ่นราวป่านัน้ เขาไดเ้ห็น 

พระผูม้พีระภาคซึง่ประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้พระกายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ 

ทีโ่คนไมส้าละแหง่หนึง่ ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “เราใหค้นท างานอยูใ่นราวป่าจงึยนิด ี

สว่นพระสมณะนีใ้หค้นท าอะไรอยูจ่งึยนิด”ี 

  ล าดับนัน้ นวกัมมกิภารทวาชพราหมณ์จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุ ทา่นท างานอะไร จงึอยูใ่นป่าไมส้าละ 

   พระโคดมอยูใ่นป่าแตผู่เ้ดยีว ไดค้วามยนิดอีะไรหรอื 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    เราไมไ่ดท้ างานอะไรในป่าหรอก 

   ป่าคอืกเิลสอันเป็นขา้ศกึถกูเราถอนรากเหงา้หมดแลว้ 

   เราไมม่ป่ีาคอืกเิลส ปราศจากลกูศรคอืกเิลส 

   ละความไมย่นิด ียนิดอียูใ่นป่าแตผู่เ้ดยีว 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นวกัมมกิภารทวาชพราหมณ์ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

นวกมัมกิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๘. กัฏฐหารสตูร 

 

๘. กฏัฐหารสตูร 

วา่ดว้ยคนหาฟืน 

  [๒๐๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้ 

โกศล สมัยนัน้ มาณพหลายคนซึง่เป็นศษิยข์องพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหนึง่ 

เป็นคนหาฟืน พากันเขา้ไปยังราวป่านัน้แลว้ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์

ตัง้พระกายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ อยูใ่นราวป่านัน้ จงึเขา้ไปหาพราหมณ์- 

ภารทวาชโคตรถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับพราหมณ์ภารทวาชโคตรดังนีว้า่ “ขอทา่น 

พงึทราบ พระสมณโคดมประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้พระกายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ 

อยูใ่นราวป่า” 

  ล าดับนัน้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรพรอ้มดว้ยมาณพเหลา่นัน้เขา้ไปยังราวป่า 

นัน้แลว้ ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้พระกายตรง ด ารงสตไิว ้

เฉพาะหนา้เชน่นัน้จรงิ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลูดว้ย 

คาถาวา่ 

    ภกิษุ ทา่นเขา้ไปสูป่่าทีว่า่งเปลา่ปราศจากคน 

   ในป่าหนาทบึน่าหวาดเสยีวนัก มกีายไมไ่หวหวั่น 

   มปีระโยชนอ์ันงาม เพง่พนิจิอยา่งดหีนอ 

    ทา่นเป็นมนุอีาศัยป่า อยูใ่นป่าแตผู่เ้ดยีว 

   ซึง่ไมม่เีสยีงขบัรอ้ง และเสยีงบรรเลง 

   การทีท่า่นมใีจยนิด ีอยูใ่นป่าแตผู่เ้ดยีวนี้ 

   ปรากฏเป็นขอ้น่าอัศจรรยแ์กข่า้พเจา้ 

    ขา้พเจา้ปรารถนาไตรทพิยอ์ันยอดเยีย่ม๑ 

   จงึอยากเป็นสหายกับทา้วมหาพรหมผูเ้ป็นอธบิดขีองโลก 

   เหตไุรทา่นจงึชอบใจป่าทีป่ราศจากคน 

   ทา่นท าความเพยีรอยูท่ีน่ีเ้พือ่จะบังเกดิเป็นพรหมหรอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไตรทพิยอ์นัยอดเยีย่ม หมายถงึพรหมโลก (ส .ส.อ. ๑/๒๐๔/๒๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๘. กัฏฐหารสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ความมุง่หวงั๑หรอืความเพลดิเพลนิอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   ในอารมณ์หลายชนดิซึง่มอียูป่ระจ าทกุเมือ่นานาประการ 

   หรอืตัณหาอันเป็นเหตใุหก้ระชบัแน่นทัง้ปวงนัน้ 

   ซึง่มคีวามไมรู่เ้ป็นมลูรากกอ่ใหเ้กดิตอ่ ๆ ไป 

   เราท าใหส้ ิน้สดุพรอ้มทัง้รากแลว้ 

    เรานัน้จงึไมม่คีวามมุง่หวงั ไมม่ตีัณหาอาศัย 

   ไมม่ตีัณหาเขา้มาใกล ้มปีกตเิห็นหมดจดในธรรมทัง้ปวง 

   บรรลสุมัโพธญิาณอันยอดเยีย่ม๒ ประเสรฐิสดุแลว้ 

   เราจงึควรแกค่วามเป็นพรหม แกลว้กลา้ เพง่พนิจิอยู่๓ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

กฏัฐหารสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความมุง่หวงั ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา (ส .ส.อ. ๑/๒๐๔/๒๕๒) 

๒ สมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัต (ส .ส.อ. ๑/๒๐๔/๒๕๓) 

๓ เพง่พนิจิอยู ่ในทีน่ีห้มายถงึเพง่พนิจิอยูด่ว้ยฌาน ๒ อยา่ง คอื (๑) รปูฌาน (๒) อรูปฌาน (ส .ส.อ. 

   ๑/ ๒๐๔/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๙. มาตโุปสกสตูร 

 

๙. มาตโุปสกสูตร 

วา่ดว้ยมาตโุปสกพราหมณ์ 

  [๒๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ มาตโุปสกพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคแ์สวงหาภกิษาโดยธรรม 

ไดม้าแลว้ก็เลีย้งมารดาและบดิา ขา้พระองคท์ าเชน่นี ้ชือ่วา่ท ากจิทีค่วรท าหรอืไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ชอบยิง่นัก พราหมณ์ ทา่นท าดังนีช้ ือ่วา่ไดท้ ากจิที ่

ควรท าแท ้ดว้ยวา่ผูใ้ดแสวงหาภกิษาโดยธรรมไดม้าแลว้ก็เลีย้งมารดาและบดิา ผูนั้น้ 

ยอ่มประสบบญุเป็นอันมาก” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    บคุคลใดเลีย้งมารดาและบดิาโดยชอบธรรม 

   เพราะการบ ารงุเลีย้งมารดาและบดิาเชน่นี ้

   บัณฑติยอ่มสรรเสรญิบคุคลนัน้ขณะทีย่ังอยูใ่นโลก 

   ครัน้จากโลกนีไ้ปแลว้ ยอ่มบันเทงิในโลกสวรรค ์

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ มาตโุปสกพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

มาตโุปสกสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑๐. ภกิขกสตูร 

 

๑๐. ภกิขกสตูร 

วา่ดว้ยภกิขกพราหมณ์ 

  [๒๐๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิขกพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นคนขอ พระองคก็์ 

เป็นผูข้อ ในเรือ่งนีเ้ราจะมอีะไรแตกตา่งกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    บคุคลขอคนเหลา่อืน่อยู ่

   ยอ่มไมเ่ป็นภกิษุดว้ยเหตมุปีระมาณเพยีงใด 

   ผูส้มาทานธรรมผดิ๑ก็ไมเ่ป็นภกิษุดว้ยเหตมุปีระมาณเพยีงนัน้ 

    ผูใ้ดในโลกนีล้ะบญุและบาปไดแ้ลว้ 

   ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยการพจิารณา๒ 

   ผูนั้น้แลจัดวา่เป็นภกิษุ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิขกพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ภกิขกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมผดิ ในทีน่ีห้มายถงึอกศุลธรรม (ส .ส.อ. ๑/๒๐๖/๒๕๓) 

๒ การพจิารณา ในทีน่ีห้มายถงึฌาน (ส .ส.อ. ๑/๒๐๖/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑๑. สงัครวสตูร 

 

๑๑. สงัครวสตูร 

วา่ดว้ยสงัครวพราหมณ์ 

  [๒๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ สงัครวพราหมณ์อาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีมลีัทธถิอืความบรสิทุธิ ์

ดว้ยน ้า ปรารถนาความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ถอืการลงอาบน ้าช าระรา่งกายทัง้เวลาเย็น 

และเวลาเชา้เป็นประจ า ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับมาจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้จงึน่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สงัครว- 

พราหมณ์อาศัยอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีเขามลีัทธถิอืความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ปรารถนาความ 

บรสิทุธิด์ว้ยน ้า ถอืการลงอาบน ้าช าระรา่งกายทัง้เวลาเย็นและเวลาเชา้เป็นประจ า 

ขา้พระองคข์อประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอนุเคราะหเ์สด็จเขา้ไปหา 

สงัครวพราหมณ์ถงึทีอ่ยูด่ว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินต ์

โดยดษุณีภาพ 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ 

ไปหาสงัครวพราหมณ์ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ สงัครวพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคตรัสถามสงัครวพราหมณ์วา่ “พราหมณ์ เขาพดูกันวา่ ทา่นไดช้ือ่วา่ถอื 

ความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ปรารถนาความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ทา่นถอืการลงอาบน ้าช าระ 

รา่งกายทัง้เวลาเย็นและเวลาเชา้เป็นประจ า จรงิหรอื” 

  สงัครวพราหมณ์กราบทลูวา่ “จรงิอยา่งนัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑๑. สงัครวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ ทา่นเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไร จงึได ้

ชือ่วา่มลีัทธถิอืความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ปรารถนาความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ถอืการลง 

อาบน ้าช าระรา่งกายทัง้เวลาเย็นและเวลาเชา้เป็นประจ าเลา่” 

  สงัครวพราหมณ์ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ บาปกรรมใดที ่

ขา้พระองคท์ าเวลากลางวัน ขา้พระองคก็์ลอยบาปกรรมนัน้ดว้ยการอาบน ้าเวลาเย็น 

บาปกรรมใดทีข่า้พระองคท์ าเวลากลางคนื ขา้พระองคก็์ลอยบาปกรรมนัน้ดว้ยการ 

อาบน ้าเวลาเชา้ ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ห็นอ านาจประโยชนน์ี ้จงึได ้

ชือ่วา่มลีัทธถิอืความบรสิทุธด์ว้ยน ้า ปรารถนาความบรสิทุธิด์ว้ยน ้า ถอืการลง 

อาบน ้าช าระรา่งกายทัง้เวลาเย็นและเวลาเชา้เป็นประจ า” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พราหมณ์ บคุคลผูถ้งึเวททัง้หลายน่ันแล 

   อาบในหว้งน ้าคอืธรรมของสตับรุษุทัง้หลาย 

   มทีา่คอืศลี ไมขุ่น่มัว อันสตับรุษุทัง้หลายสรรเสรญิแลว้ 

   มตีัวไมเ่ปียก ยอ่มขา้มถงึฝ่ัง๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สงัครวพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระโคดม 

ผูเ้จรญิโปรดทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” 

สงัครวสตูรที ่๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุชา. (แปล) ๒๔/๔๙๒/๑๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค ๑๒. โขมทสุสสตูร 

 

๑๒. โขมทสุสสตูร 

วา่ดว้ยชาวโขมทสุสนคิม 

  [๒๐๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของเจา้ศากยะชือ่โขมทสุสะ 

แควน้สกักะ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังโขมทสุสนคิม สมัยนัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวโขมทสุสนคิม 

ประชมุกันอยูใ่นสภาดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง และฝนก็ก าลังตกประปรายอยู ่ล าดับนัน้ 

พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังสภานัน้ 

  พวกพราหมณ์และคหบดชีาวโขมทสุสนคิม ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล 

จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “คนพวกไหนชือ่วา่สมณะโลน้ และคนพวกไหนรูจั้กธรรมของสภา” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับพราหมณ์และคหบดชีาวโขมทสุสนคิม 

ดว้ยพระคาถาวา่ 

    ทีใ่ดไมม่สีตับรุษุ ทีนั่น้ไมช่ือ่วา่สภา 

   คนเหลา่ใดไมก่ลา่วธรรม คนเหลา่นัน้ไมช่ือ่วา่สตับรุษุ 

   เพราะพวกสตับรุษุละราคะ โทสะ และโมหะไดแ้ลว้ 

   จงึกลา่วธรรมอยู่๑ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์และคหบดชีาวโขมทสุสนคิมได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองค ์

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุชา. (แปล) ๒๔/๔๙๒/๑๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๗. พราหมณสงัยตุ] 

๒. อปุาสกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก พระโคดมผูเ้จรญิทรงประกาศธรรมโดยปรยิายเป็นอันมาก เหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกค่นหลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ฉะนัน้ พวกขา้พระองคเ์หลา่นี้ขอถงึพระโคดม 

ผูเ้จรญิ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจ า 

พวกขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

โขมทสุสสตูรที ่๑๒ จบ 

อปุาสกวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. กสภิารทวาชสตูร   ๒. อทุยสตูร 

     ๓. เทวหติสตูร   ๔. มหาสาลสตูร 

     ๕. มานัตถัทธสตูร   ๖. ปัจจนกีสตูร 

     ๗. นวกัมมกิสตูร   ๘. กัฏฐหารสตูร 

     ๙. มาตโุปสกสตูร   ๑๐. ภกิขกสตูร 

     ๑๑. สงัครวสตูร   ๑๒. โขมทสุสสตูร 

พราหมณสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ 

๑. นกิขนัตสตูร 

 

๘. วงัคสีสงัยตุ 

๑. นกิขนัตสตูร 

วา่ดว้ยผูอ้อกบวช 

  [๒๐๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระวงัคสีะอยูท่ีอ่คัคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬว ีกับทา่นพระ 

นโิครธกัปปะผูเ้ป็นอปัุชฌาย ์สมัยนัน้ ทา่นพระวงัคสีะยังเป็นภกิษุใหมบ่วชไดไ้มน่าน 

ถกูใชใ้หเ้ฝ้าวหิาร 

  ครัง้นัน้ สตรจี านวนมากพากันประดับประดารา่งกายอยา่งสวยงาม เขา้ไปยัง 

อารามเทีย่วดทูีอ่ยูข่องภกิษุทัง้หลาย ในขณะนัน้ ท่านพระวงัคสีะเกดิความไมย่นิด ี

เพราะไดเ้ห็นสตรเีหลา่นัน้ ความก าหนัดรบกวนจติ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ไมใ่ชล่าภของเราเลย ไมใ่ช ่

ลาภของเราเลย เราไดช้ัว่หนอ เราไมไ่ดด้หีนอทีเ่ราเกดิความไมย่นิด ีความก าหนัด 

รบกวนจติ เหตทุีจ่ะใหค้นอืน่ชว่ยบรรเทาความไมย่นิด ีท าความยนิดใีหเ้กดิขึน้ 

แกเ่รานัน้ เราจะไดจ้ากทีไ่หน ทางทีด่เีราพงึบรรเทาความไมย่นิด ีท าความยนิดใีห ้

เกดิขึน้แกต่นดว้ยตนเองเถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะบรรเทาความไมย่นิดแีลว้ ท าความยนิดใีหเ้กดิขึน้ 

แกต่นดว้ยตนเองแลว้ จงึกลา่วคาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ความตรกึกับความคะนองอยา่งเลวทรามเหลา่นี้ 

   ก าลังเขา้ครอบง าเราผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

   บตุรของคนสงูศกัดิไ์ดศ้กึษาวชิายงิธนูคราวละมาก ๆ 

   อยา่งเชีย่วชาญ ยงิลกูธนู ๑,๐๐๐ ลกู ไปรอบ ๆ ตัว 

    ถงึแมห้ญงิจะมามากกวา่ลกูธนูจ านวนนัน้ 

   ก็จะเบยีดเบยีนเราผูต้ัง้มั่นในธรรมของตนไมไ่ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๒. อรตสิตูร 

    เพราะวา่ เราไดส้ดับทางเป็นทีใ่หถ้งึนพิพานนี้ 

   เบือ้งพระพักตรข์องพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นเผา่พันธุด์วงอาทติย ์

   ใจของเรายนิดแีลว้ในทางนัน้แน่นอน 

    มารผูม้บีาป ถา้ทา่นยังเขา้มาหาเราผูอ้ยูด่ว้ยอาการอยา่งนี้ 

   เราก็จะท าใหท้า่นมองไมเ่ห็นทางของเรา๑ 

นกิขนัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อรตสิูตร 

วา่ดว้ยความไมย่นิด ี

  [๒๑๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระวงัคสีะอยูท่ีอ่ัคคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬว ี

กับทา่นพระนโิครธกัปปะผูเ้ป็นอปัุชฌาย ์สมัยนัน้ ทา่นพระนโิครธกัปปะกลับจาก 

บณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปยังวหิาร แลว้ออกมาใน 

เวลาเย็นบา้ง ในเวลาภกิขาจารในวันรุง่ข ึน้บา้ง 

  สมัยนัน้ ทา่นพระวงัคสีะเกดิความไมย่นิด ีความก าหนัดรบกวนจติ ล าดับนัน้ 

ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ไมใ่ชล่าภของเราเลย ไมใ่ชล่าภของเราเลย 

เราไดช้ัว่หนอ เราไมไ่ดด้หีนอทีเ่ราเกดิความไมย่นิด ีความก าหนัดรบกวนจติ เหตทุี ่

จะใหค้นอืน่ชว่ยบรรเทาความไมย่นิด ีท าความยนิดใีหเ้กดิขึน้แกเ่รานัน้ เราจะไดจ้าก 

ทีไ่หน ทางทีด่เีราพงึบรรเทาความไมย่นิด ีท าความยนิดใีหเ้กดิขึน้แกต่นดว้ยตนเองเถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะบรรเทาความไมย่นิดแีลว้ ท าความยนิดใีหเ้กดิขึน้แก่ 

ตนดว้ยตนเองแลว้ จงึกลา่วคาถาเหลา่นี้ในเวลานัน้วา่ 

    ผูใ้ดละความยนิด ีความไมย่นิด ี

   และความตรกึเกีย่วกับบา้นเรอืนไดทั้ง้หมด 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๑๘-๑๒๒๒/๕๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๒. อรตสิตูร 

   หมดตัณหา ไมม่กีเิลส ไมพ่งึกอ่ตัณหาดจุป่าในทีไ่หน ๆ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่เป็นภกิษุ 

    รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ในโลกนี ้

   ทัง้ทีอ่าศัยแผน่ดนิ อยูใ่นอากาศ อันนับเนือ่งในภพ ๓ 

   ลว้นไมเ่ทีย่ง คร ่าครา่ไปทัง้นัน้ 

   ทา่นผูรู้ทั้ง้หลายรูแ้จง้อยา่งนีแ้ลว้ มตีนหลดุพน้เทีย่วไป 

    เหลา่ปถุชุนทีม่จีติหมกมุน่ในอปุธทัิง้หลาย 

   คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ 

   ทา่นจงเป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ก าจัดความพอใจในกามคณุ ๕ นี้ 

   ผูใ้ดไมต่ดิอยูใ่นกามคณุ ๕ นี้ 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่เป็นมนุี 

    ถา้มจิฉาวติกทีอ่งิอาศัยทฏิฐ ิ๖๐ ประการ๑ 

   ซึง่เป็นธรรมทีไ่มต่ัง้มั่นในกาลไหน ๆ 

   ผูใ้ดไมพ่งึเป็นไปในอ านาจกเิลสดว้ยอ านาจมจิฉาวติกเหลา่นัน้ 

   ทัง้ไมช่อบกลา่วค าหยาบคาย ผูนั้น้ชือ่วา่เป็นภกิษุ 

    ภกิษุผูเ้ป็นบัณฑติ มจีติมั่นคงมานาน ไมล่วงโลก 

   มปัีญญาเครือ่งบรหิาร หมดความทะเยอทะยาน 

   เป็นมนุ ีไดบ้รรลสุนัตบิท ดับกเิลสแลว้ รอเวลาอยู่๒ 

อรตสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาศยัทฏิฐ ิ๖๐ ประการ (สฏฺฐสิติา) ในอรรถกถาแกเ้ป็น อาศัยอารมณ์ ๖ ประการ (ฉอารมฺมณนสฺิสติา) 

   (ส .ส.อ. ๑/๒๑๐/๒๕๗) 

๒ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๓-๑๒๒๗/๕๓๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๓. เปสลาตมิัญญนาสตูร 

 

๓. เปสลาตมิญัญนาสตูร 

วา่ดว้ยการนกึดหูม ิน่ภกิษุผูม้ศีลีเป็นทีร่กั 

  [๒๑๑] สมัยหนึง่ ทา่นพระวงัคสีะอยูท่ีอ่ัคคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬว ีกับทา่น 

พระนโิครธกัปปะผูเ้ป็นอปัุชฌาย ์สมัยนัน้ ทา่นพระวังคสีะนกึดหูมิน่ภกิษุทัง้หลาย 

ผูม้ศีลีเป็นทีรั่กเหลา่อืน่ เพราะปฏภิาณของตน ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ “ไมใ่ชล่าภของเราเลย ไมใ่ชล่าภของเราเลย เราไดช้ัว่หนอ เราไมไ่ดด้หีนอ 

ทีเ่ราดหูมิน่ภกิษุทัง้หลาย ผูม้ศีลีเป็นทีรั่กเหลา่อืน่ เพราะปฏภิาณของตน” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะใหค้วามเดอืดรอ้นเกดิขึน้แกต่นดว้ยตนเองแลว้ จงึกลา่ว 

คาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ทา่นผูเ้ป็นสาวกของพระโคดม 

   ทา่นจงละความเยอ่หยิง่ 

   และจงละทางแหง่ความเยอ่หยิง่ใหห้มด 

   เพราะผูท้ีห่มกมุน่อยูใ่นทางแหง่ความเยอ่หยิง่ 

   จะตอ้งเดอืดรอ้นเป็นเวลานาน 

    หมูส่ตัวท์ีย่ังลบหลูค่ณุทา่น 

   ถกูความเยอ่หยิง่ก าจัดแลว้ ยอ่มตกนรก 

   เหลา่ปถุชุนทีถ่กูความเยอ่หยิง่ก าจัดแลว้ 

   เกดิในนรก ยอ่มเศรา้โศกตลอดกาลนาน 

    บางครัง้ ภกิษุปฏบิัตชิอบแลว้ 

   ชนะกเิลสไดด้ว้ยมรรค ไมเ่ศรา้โศกเลย 

   ยังกลับไดเ้กยีรตคิณุและความสขุ 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกภกิษุผูป้ฏบิัตชิอบเชน่นัน้วา่เป็นผูเ้ห็นธรรม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๔. อานันทสตูร 

    เพราะเหตนัุน้ ภกิษุในพระศาสนานี้ 

   ไมค่วรมกีเิลสเครือ่งตรงึใจ ๕ อยา่ง 

   ควรมแีตค่วามเพยีรชอบ ละนวิรณ์ไดแ้ลว้ เป็นผูบ้รสิทุธิ ์

   ทัง้ละความเยอ่หยิง่ไดห้มด สงบระงับแลว้ 

   ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชา๑ 

เปสลาตมิญัญนาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๒๑๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีมทีา่นพระวงัคสีะเป็นปัจฉาสมณะ 

สมัยนัน้ ทา่นพระวงัคสีะเกดิความไมย่นิด ีความก าหนัดรบกวนจติ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นผูเ้ป็นสาวกของพระโคดม 

   กระผมถกูกามราคะแผดเผา 

   จติของกระผมเรา่รอ้น 

   ดังกระผมจะขอโอกาส ขอทา่นโปรดอนุเคราะห ์

   ชว่ยบอกเหตทุีด่ับราคะใหด้ว้ย 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ 

    จติของทา่นเรา่รอ้น เพราะความส าคัญผดิ 

   ทา่นจงละทิง้นมิติวา่งาม ซึง่ประกอบดว้ยราคะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๒๘-๑๒๓๑/๕๓๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๕. สภุาสติสตูร 

    ทา่นจงดสูงัขารทัง้หลาย โดยความเป็นของแปรผัน 

   โดยความเป็นทกุข ์และอยา่ดโูดยความเป็นอัตตา 

   จงดับราคะแรงกลา้ อยา่ถกูราคะเผาผลาญบอ่ย ๆ เลย 

    ทา่นจงอบรมจติ ใหม้อีารมณ์เดยีว 

   ใหต้ัง้มั่นด ีดว้ยการพจิารณาเห็นวา่ไมง่าม 

   จงอบรมกายคตาสต ิและจงเป็นผูเ้บือ่หน่ายใหม้าก 

    ทา่นจงอบรมความไมม่นีมิติ และจงถอนมานานุสยั 

   จากนัน้ ทา่นจักเป็นผูส้งบ เทีย่วไป เพราะละมานะได ้๑ 

อานนัทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สภุาสติสตูร 

วา่ดว้ยวาจาสภุาษติ 

  [๒๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย วาจาประกอบดว้ยองค ์๔ เป็นสภุาษิต ไมเ่ป็นทพุภาษิต ไมม่ ี

โทษ และวญิญชูนทัง้หลายไมต่เิตยีน 

  วาจาประกอบดว้ยองค ์๔ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. กลา่วแตว่าจาสภุาษิตอยา่งเดยีว ไมก่ลา่ววาจาทพุภาษิต 

   ๒. กลา่วแตว่าจาทีเ่ป็นธรรมอยา่งเดยีว ไมก่ลา่ววาจาทีไ่มเ่ป็นธรรม 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๓๒-๑๒๓๕/๕๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๕. สภุาสติสตูร 

   ๓. กลา่วแตว่าจาอันเป็นทีรั่กอยา่งเดยีว ไมก่ลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่ก 

   ๔. กลา่วแตว่าจาจรงิอยา่งเดยีว ไมก่ลา่ววาจาเหลาะแหละ 

  ภกิษุทัง้หลาย วาจาประกอบดว้ยองค ์๔ เหลา่นีแ้ล เป็นสภุาษิต ไมเ่ป็น 

ทพุภาษิต ไมม่โีทษ และวญิญชูนทัง้หลายไมต่เิตยีน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    สตับรุษุทัง้หลายกลา่ววาจาสภุาษิตวา่เป็นวาจาสงูสดุ 

   บคุคลพงึกลา่ววาจาทีเ่ป็นธรรม 

   ไมพ่งึกลา่ววาจาทีไ่มเ่ป็นธรรมเป็นทีส่อง 

    บคุคลพงึกลา่ววาจาอันเป็นทีรั่ก 

   ไมพ่งึกลา่ววาจาอันไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทีส่าม 

    บคุคลพงึกลา่ววาจาจรงิ 

   ไมพ่งึกลา่ววาจาเท็จเป็นทีส่ ี ่

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาค เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนี้ 

ยอ่มปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดท้ลูสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาทัง้หลาย 

อันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรว์า่ 

    บคุคลพงึกลา่วแตว่าจา 

   ทีไ่มเ่ป็นเหตทุ าใหต้นเดอืดรอ้น 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๖. สารปีตุตสตูร 

   และไมเ่ป็นเหตเุบยีดเบยีนชนอืน่ 

   วาจานัน้แลเป็นสภุาษิต 

    บคุคลพงึกลา่วแตว่าจาอันเป็นทีรั่ก 

   ทีช่นทัง้หลายชืน่ชอบ ไมพ่งึพดูหยาบคายตอ่ชนเหลา่อืน่ 

   พงึพดูแตว่าจาอันเป็นทีรั่ก 

    ค าสตัยแ์ลเป็นวาจาไมต่าย 

   ธรรมนีเ้ป็นของเกา่ 

   สตับรุษุทัง้หลายตัง้มั่นแลว้ในค าสตัย ์

   ทัง้ทีเ่ป็นอรรถและเป็นธรรม 

    พระพทุธเจา้ตรัสพระวาจาใด อันเกษม 

   เพือ่บรรลนุพิพาน เพือ่ท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์

   พระวาจานัน้แล สงูสดุกวา่วาจาทัง้หลาย๑ 

สภุาสติสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุร 

  [๒๑๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลาย 

เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาวเมอืง ทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ ้

ความหมายได ้สว่นภกิษุเหลา่นัน้ตา่งก็ใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ย 

ความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๓๖-๑๒๓๙/๕๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๖. สารปีตุตสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ทา่นพระสารบีตุรนีช้ ีแ้จงให ้

ภกิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาวเมอืง ทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย 

ใหรู้ค้วามหมายได ้สว่นภกิษุเหลา่นัน้ตา่งก็ใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ย 

ความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่ทางทีด่เีราควรสรรเสรญิทา่นพระสารบีตุรดว้ย 

คาถาทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะหนา้เถดิ” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไป 

ทางทีท่า่นพระสารบีตุรอยู ่ไดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นพระสารบีตุร 

เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พเจา้ ทา่นพระสารบีตุร เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแก ่

ขา้พเจา้” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่วกับทา่นพระวงัคสีะวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกท่า่นเถดิ 

ทา่นวงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดส้รรเสรญิทา่นพระสารบีตุร ดว้ยคาถาทัง้หลาย 

อันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะหนา้วา่ 

    ทา่นพระสารบีตุร เป็นนักปราชญ ์

   มปัีญญาลกึซึง้ ฉลาดในทางและมใิชท่าง 

   มปัีญญามาก แสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย 

   แสดงโดยยอ่ก็ได ้โดยพสิดารก็ได ้

   เสยีงทีเ่ปลง่ออกไพเราะ เหมอืนเสยีงนกสาลกิา 

   ปฏภิาณก็ปรากฏ 

    เมือ่ทา่นแสดงธรรมนัน้อยู ่

   ภกิษุทัง้หลายฟังเสยีงอันไพเราะ 

   ก็มจีติรา่เรงิเบกิบานดว้ยเสยีงทีน่่ายนิด ี

   น่าฟัง ไพเราะจับใจ จงึตัง้ใจฟัง๑ 

สารปีตุตสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๔๐-๑๒๔๒/๕๔๑-๕๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๗. ปวารณาสตูร 

 

๗. ปวารณาสตูร 

วา่ดว้ยการปวารณา 

  [๒๑๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคทรงประทับอยู ่ณ บพุพาราม ปราสาท 

ของนางวสิาขามคิารมาตา เขตกรงุสาวตัถ ีพรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่ประมาณ 

๕๐๐ รปู ลว้นแตเ่ป็นพระอรหันต ์สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุสงฆ ์

แวดลอ้ม ประทับน่ังในทีก่ลางแจง้ เพือ่ทรงปวารณาในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดภูกิษุสงฆผ์ูน่ั้งสงบเงยีบ จงึรับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บัดนี ้เราขอปวารณาตอ่เธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจะไมต่เิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทางกายหรอืทางวาจาของเราบา้งหรอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรลกุขึน้จากอาสนะ 

หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายตเิตยีนกรรมอะไร ๆ 

อันเป็นไปทางพระกายหรอืทางพระวาจาของพระผูม้พีระภาคไมไ่ดเ้ลย เพราะวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงท าทางทีย่ังไมอ่บุัตใิหอ้บุตั ิทรงท าทางทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิ ทรงบอก 

ทางทีย่ังไมม่ผีูบ้อก เป็นผูท้รงรูท้าง ทรงรูแ้จง้ทาง ทรงฉลาดในทาง ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ สาวกทัง้หลายในบัดนีเ้ป็นผูเ้ดนิตามทาง บัดนี ้ขา้พระองคข์อปวารณาตอ่ 

พระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคจะไมท่รงตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทางกาย 

หรอืทางวาจาของขา้พระองคบ์า้งหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เราตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทางกาย 

หรอืทางวาจาของเธอไมไ่ดเ้ลย เธอเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง 

มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญาแลน่ไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาช าแรกกเิลส๑ สารบีตุร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญาแล่นไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญา 

   ช าแรกกเิลส (ดเูทยีบ ข.ุป. ๓๑/๔-๗/๔๐๔-๔๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๗. ปวารณาสตูร 

โอรสองคใ์หญข่องพระเจา้จักรพรรดยิังจักรอันพระราชบดิาทรงใหเ้ป็นไปแลว้ใหเ้ป็น 

ไปตามไดโ้ดยชอบ ฉันใด เธอก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยังธรรมจักรอันยอดเยีย่ม อันเรา 

ใหเ้ป็นไปแลว้ใหเ้ป็นไปตามไดโ้ดยชอบแทจ้รงิ” 

  ทา่นพระสารบีตุรจงึกราบทลูอกีวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หากวา่พระผูม้ ี

พระภาคไมท่รงตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทางกายหรอืทางวาจาของขา้พระองค ์

พระผูม้พีระภาคจะไมท่รงตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทางกายหรอืทางวาจาของ 

ภกิษุ ๕๐๐ รปูเหลา่นีบ้า้งหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เราไมต่เิตยีนกรรมอะไร ๆ อันเป็นไปทาง 

กายหรอืทางวาจาของภกิษุ ๕๐๐ รปูแมเ้หลา่นี ้เพราะบรรดาภกิษุ ๕๐๐ รปูเหลา่นี ้

ภกิษุ ๖๐ รปูเป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ อกี ๖๐ รปูไดอ้ภญิญา ๖ อกี ๖๐ รปูไดอ้ภุโตภาค- 

วมิตุติ๑ สว่นทีเ่หลอืเป็นผูไ้ดปั้ญญาวมิตุต”ิ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทาง 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้ ี

พระภาค เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนีย้อ่ม 

ปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดท้ลูสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาทัง้หลาย 

อันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรว์า่ 

    ในวนั ๑๕ ค า่ซ ึง่เป็นวนัวสิทุธปิวารณา 

   วนันี ้มภีกิษุ ๕๐๐ รปูมาประชมุกัน 

   ลว้นเป็นผูต้ัดกเิลสเครือ่งผกูคอืสงัโยชนไ์ดข้าด 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภุโตภาควมิตุต ิหมายถงึพน้จากสว่นทัง้ ๒ คอื (๑) พน้จากรปูกายดว้ยอรปูาวจรสมาบัต ิ(๒) พน้จาก 

   นามกายดว้ยมรรคอันเลศิ (ส .ส.อ. ๑/๒๑๕/๒๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๘. ปโรสหัสสสตูร 

   ไมม่ทีกุข ์ส ิน้ภพสิน้ชาตแิลว้ 

   เป็นผูแ้สวงหาคณุธรรมอันประเสรฐิ 

    พระเจา้จักรพรรดมิหีมูอ่ ามาตยแ์วดลอ้ม 

   เสด็จประพาสแผน่ดนิอันไพศาล 

   มมีหาสมทุรสาครเป็นขอบเขตนี ้ฉันใด 

    สาวกทัง้หลายมวีชิชา ๓ ละมัจจไุดแ้ลว้ 

   พากันแวดลอ้มพระผูม้พีระภาคผูท้รงชนะสงคราม 

   ทรงน าหมู ่เป็นผูย้อดเยีย่ม ก็ฉันนัน้ 

    สาวกทัง้ปวงลว้นเป็นบตุรของพระผูม้พีระภาค 

   ในสาวกนีไ้มม่คีวามวา่งเปลา่(จากคณุธรรม)เลย 

   ขา้พระองคพ์งึถวายอภวิาทพระองค ์

   ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่ดวงอาทติย ์

   ซึง่ทรงท าลายลกูศรคอืตณัหาไดแ้ลว้๑ 

ปวารณาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปโรสหสัสสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุกวา่ ๑,๐๐๐ รปู 

  [๒๑๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีพรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่๑,๒๕๐ รปู 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไป 

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

อันประกอบดว้ยนพิพาน สว่นภกิษุเหลา่นัน้ตา่งก็ใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึ 

มาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๔๓-๑๒๔๕/๕๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๘. ปโรสหัสสสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระผูม้พีระภาคนีท้รงชีแ้จงให ้

ภกิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาอันประกอบดว้ยนพิพาน สว่นภกิษุเหลา่นัน้ 

ตา่งก็ใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่

ทางทีด่เีราควรจะสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะ 

พระพักตรเ์ถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ ประนมมอืไปทาง 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้ ี

พระภาค เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนีย้อ่ม 

ปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดท้ลูสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาทัง้หลาย 

อันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรว์า่ 

    ภกิษุกวา่ ๑,๐๐๐ รปู เขา้ไปเฝ้าพระสคุต 

   ผูท้รงแสดงพระธรรมอันปราศจากธลุ ี

   คอืนพิพานอันไมม่ภีัยแตท่ีไ่หน 

   ภกิษุทัง้หลายฟังธรรมอันปราศจากมลทนิ 

   ซึง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ 

   พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูม้หีมูภ่กิษุแวดลอ้มทรงงดงามจรงิ 

    พระผูม้พีระภาคทรงพระนามวา่นาคะ 

   เป็นพระฤๅษีผูส้งูสดุกวา่ฤๅษีทัง้หลาย 

   ทรงโปรยฝนอมตธรรม ใหต้กรดพระสาวกทัง้หลาย 

    ขา้แตพ่ระมหาวรีะเจา้ วงัคสีะสาวกของพระองค ์

   ประสงคจ์ะเฝ้าพระศาสดาจงึออกจากทีพั่กกลางวนั 

   มาถวายบังคมพระยคุลบาทของพระองค์๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๔๗-๑๒๕๐/๕๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๘. ปโรสหัสสสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วังคสีะ คาถาเหลา่นีเ้ธอตรกึตรองไวก้อ่นแลว้ 

หรอืปรากฏแกเ่ธอโดยฉับพลันทันท”ี 

  ทา่นพระวงัคสีะทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คาถาเหลา่นีข้า้พระองค ์

มไิดต้รกึตรองไวก้อ่นเลย แตป่รากฏแกข่า้พระองคโ์ดยฉับพลันทันท”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วงัคสีะ ขอใหค้าถาทีเ่ธอไมไ่ดต้รกึตรองไวก้อ่นเหลา่นี้ 

จงปรากฏแกเ่ธอยิง่ ๆ ขึน้ไปเถดิ” 

  ทา่นพระวงัคสีะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ไดท้ลูสรรเสรญิพระผูม้พีระภาคดว้ย 

คาถาทัง้หลาย ซึง่ตนไมไ่ดต้รกึตรองไวก้อ่น ยิง่ข ึน้ไปอกีวา่ 

    พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงครอบง าทางเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่มาร 

   ทรงท าลายกเิลสเครือ่งตรงึใจดจุตะป ู

   ทา่นทัง้หลายจงดพูระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ผูท้รงท าการปลดเปลือ้งกเิลสเป็นเครือ่งผกู 

   ผูอ้ันตัณหา มานะและทฏิฐอิงิอาศัยไมไ่ด ้

   ผูท้รงจ าแนกธรรมเป็นสว่น ๆ ไดนั้น้ 

    ความจรงิ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ไดต้รัสทางไวห้ลายอยา่งเพือ่ถอนโอฆกเิลส 

   หากพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสทางอมตะนัน้ไวแ้ลว้ 

   ภกิษุทัง้หลายผูเ้ห็นธรรม ก็ตัง้มั่นไมห่วัน่ไหว 

    พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้ าแสงสวา่งใหเ้กดิ ทรงรูแ้จม่แจง้ 

   ไดเ้ห็นนพิพานเป็นเหตลุว่งพน้วญิญาณฐติไิดทั้ง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๙. โกณฑัญญสตูร 

   ครัน้ทรงรูแ้ละท าใหแ้จง้จงึไดแ้สดงธรรมอันเลศิ 

   แกภ่กิษุผูเ้ดนิทางไกล ๑๐ รปู 

    เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงแสดงธรรมไวด้อียา่งนี ้

   ทา่นผูรู้แ้จง้ธรรมทัง้หลายจะมคีวามประมาทไดอ้ยา่งไร 

   เพราะเหตนัุน้แล ภกิษุผูไ้มป่ระมาทในค าสอนของพระผูม้พีระภาค 

   พระองคนั์น้ พงึตัง้ใจศกึษาทกุเมือ่๑ 

ปโรสหสัสสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โกณฑญัญสูตร 

วา่ดว้ยพระอญัญาโกณฑญัญะ 

  [๒๑๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระอัญญาโกณฑัญญะไดเ้ขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ซึง่ทา่นไมไ่ดเ้ขา้เฝ้านานแลว้ ไดห้มอบลงแทบพระยคุลบาท 

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ จมุพติพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

นวดเฟ้นดว้ยมอืทัง้สองและประกาศชือ่วา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคช์ือ่วา่ 

โกณฑัญญะ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองคช์ือ่วา่โกณฑัญญะ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ทา่นพระอัญญาโกณฑัญญะนี ้

นาน ๆ จงึจะไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ไดห้มอบลงแทบพระยคุลบาทของพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ จมุพติพระยคุลบาทแลว้ นวดเฟ้นดว้ยมอืทัง้สองและประกาศ 

ชือ่วา่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคช์ือ่วา่โกณฑัญญะ ขา้แตพ่ระสคุต 

ขา้พระองคช์ือ่วา่โกณฑัญญะ’ ทางทีด่เีราควรสรรเสรญิทา่นพระอัญญาโกณฑัญญะ 

ดว้ยคาถาทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาคเถดิ” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๕๑-๑๒๕๔/๕๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๑๐. โมคคัลลานสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เนือ้ความนี้ 

ยอ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดส้รรเสรญิทา่นพระอัญญาโกณฑัญญะ ดว้ยคาถา 

ทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

    ทา่นพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ผูต้รัสรูต้ามพระพทุธเจา้ 

   ไดม้คีวามบากบั่นอยา่งแรงกลา้ 

   ไดว้เิวกซึง่เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุเป็นประจ า 

   เป็นผูไ้มป่ระมาท ศกึษาอยู ่ไดบ้รรลสุ ิง่ทีพ่ระสาวก 

   ผูท้ าตามค าสอนของพระศาสดาจะพงึบรรลไุดท้กุรปู 

   ทา่นพระอัญญาโกณฑัญญเถระมอีานุภาพมาก 

   ไดบ้รรลวุชิชา ๓ ฉลาดในเจโตปรยิญาณ 

   เป็นพทุธทายาท ถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระศาสดาอยู่๑ 

โกณฑญัญสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โมคคลัลานสูตร 

วา่ดว้ยพระโมคคลัลานะ 

  [๒๑๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ วหิารกาฬศลิา ขา้งภเูขา 

อสิคิลิ ิเขตกรงุราชคฤห ์พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ลว้นแต ่

เป็นพระอรหันต ์ไดย้นิวา่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะใชจ้ติของทา่นตามพจิารณาจติ 

ของภกิษุเหลา่นัน้ทีห่ลดุพน้ ไมม่อีปุธ ิ

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระผูม้พีระภาคนีป้ระทับอยู ่

ณ วหิารกาฬศลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิเขตกรงุราชคฤห ์พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๕๕-๑๒๕๗/๕๔๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๑๐. โมคคัลลานสตูร 

ประมาณ ๕๐๐ รปู ลว้นแตเ่ป็นพระอรหันต ์ทา่นพระมหาโมคคัลลานะใชจ้ติของ 

ทา่นตามพจิารณาจติของภกิษุเหลา่นัน้ทีห่ลดุพน้ ไมม่อีปุธ ิทางทีด่เีราควรสรรเสรญิ 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ดว้ยคาถาทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรข์อง 

พระผูม้พีระภาคเถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาค เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนีย้อ่ม 

ปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดส้รรเสรญิทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ดว้ยคาถา 

ทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาควา่ 

    พระสาวกทัง้หลายผูบ้รรลวุชิชา ๓ ละมัจจไุด ้

   พากันแวดลอ้มพระมหามนุผีูถ้งึฝ่ังแหง่ทกุข ์

   ประทับน่ังทีข่า้งภเูขา 

    ทา่นพระมหาโมคคัลลานะผูม้ฤีทธิม์าก 

   ใชจ้ติพจิารณาก าหนดรูจ้ติของพระขณีาสพเหลา่นัน้ 

   ทีห่ลดุพน้ ไมม่อีปุธไิด ้

    พระขณีาสพเหลา่นัน้พากันแวดลอ้มพระมหามนุโีคดม 

   ผูท้รงสมบรูณ์ดว้ยสมบัตทิกุประการ 

   ทรงถงึฝ่ังแหง่ทกุข ์เพยีบพรอ้มดว้ยพระคณุมากอยา่ง๑ 

โมคคลัลานสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๕๘-๑๒๖๐/๕๔๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๑๑. คัคคราสตูร 

 

๑๑. คคัคราสตูร 

วา่ดว้ยเร ือ่งเกดิข ึน้ทีส่ระโบกขรณีชือ่คคัครา 

  [๒๑๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีฝ่ั่งสระโบกขรณี ชือ่คัคครา 

เขตกรงุจัมปา พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู อบุาสกประมาณ 

๗๐๐ คน อบุาสกิาประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค ์ไดย้นิวา่ 

พระผูม้พีระภาคมพีระวรรณะและมพีระยศรุง่เรอืงกวา่ภกิษุ อบุาสก อบุาสกิา และ 

เทวดาเหลา่นัน้ทัง้หมด 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “พระผูม้พีระภาคนีป้ระทับอยูท่ี ่

ฝ่ังสระโบกขรณี ชือ่คัคครา เขตกรงุจัมปา พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู 

อบุาสกประมาณ ๗๐๐ คน อบุาสกิาประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค ์

ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคมพีระวรรณะและมพีระยศรุง่เรอืงกวา่ภกิษุ อบุาสก 

อบุาสกิาและเทวดาเหลา่นัน้ทัง้หมด ทางทีด่เีราควรสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยคาถาทัง้หลายอันสมควร ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรเ์ถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะลกุขึน้จากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอื 

ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระผูม้พีระภาค เนือ้ความนีย้อ่มปรากฏแกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต เนือ้ความนี้ 

ยอ่มปรากฏแกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เนือ้ความนัน้จงปรากฏแกเ่ธอเถดิ วงัคสีะ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวงัคสีะไดท้ลูสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค ดว้ยคาถาอันสมควร  

ณ ทีเ่ฉพาะพระพักตรว์า่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

๑๒. วงัคสีสตูร 

    ขา้แตพ่ระมหามนุอีังครีส 

   พระองคไ์พโรจนล์ว่งโลกทัง้หมดดว้ยพระยศ 

   เหมอืนดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยท์ีป่ราศจากมลทนิ 

   สวา่งจา้อยูบ่นทอ้งฟ้าทีป่ราศจากเมฆหมอก๑ 

คคัคราสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. วงัคสีสตูร 

วา่ดว้ยพระวงัคสีะ 

  [๒๒๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระวงัคสีะอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระวงัคสีะบรรลอุรหัตแลว้ไมน่าน 

เสวยวมิตุตสิขุอยู ่ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ในกาลกอ่น เราเป็นผูม้ัวเมากาพยก์ลอน 

   ไดเ้ทีย่วไปแลว้ทกุบา้นทกุเมอืง 

   ตอ่มา เราไดเ้ห็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ศรัทธาก็เกดิขึน้แกเ่รา 

    พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ไดท้รงแสดงธรรม คอื ขนัธ ์อายตนะ ธาต ุแกเ่รา 

   เราไดฟั้งพระธรรมของพระองคแ์ลว้จงึบวช 

   พระมนุไีดต้รัสรูพ้ระโพธญิาณ 

   เพือ่ประโยชนแ์กช่นเป็นอนัมาก 

   แกภ่กิษุและภกิษุณีทัง้หลายผูไ้ดบ้รรล ุไดเ้ห็นนยิามธรรม๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๒๑๘-๑๒๒๒/๔๒๒ 

๒ นยิามธรรม หมายถงึมรรคและผล (ส .ฏกีา ๑/๒๒๐/๓๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๘. วงัคสีสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

    การมาในส านักของพระพทุธเจา้ของเราเป็นการมาดแีลว้ 

   วชิชา ๓ อันเราไดบ้รรลแุลว้โดยล าดับ 

   ค าสอนของพระพทุธเจา้เราไดท้ าแลว้ 

   เรารูข้นัธสนัดานอันเราเคยอยูใ่นกาลกอ่น 

   ทพิพจักขญุาณ เราท าใหห้มดจดแลว้ 

   เราเป็นผูส้ าเร็จวชิชา ๓ บรรลอุทิธวิธิญิาณ ฉลาดในเจโตปรยิญาณ 

วงัคสีสตูรที ่๑๒ จบ 

วงัคสีสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. นกิขนัตสตูร   ๒. อรตสิตูร 

     ๓. เปสลาตมิัญญนาสตูร  ๔. อานันทสตูร 

     ๕. สภุาสติสตูร   ๖. สารปีตุตสตูร 

     ๗. ปวารณาสตูร   ๘. ปโรสหัสสสตูร 

     ๙. โกณฑัญญสตูร   ๑๐. โมคคัลลานสตูร 

     ๑๑. คัคคราสตูร   ๑๒. วงัคสีสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑. วเิวกสตูร 

 

๙. วนสงัยตุ 

๑. วเิวกสตูร 

วา่ดว้ยความสงดั 

  [๒๒๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล สมัยนัน้ ภกิษุ 

นัน้พักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั ตรกึถงึอกศุลวติกอนัเลวทราม ซึง่องิอาศัยการ 

ครองเรอืน 

  ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ภกิษุนัน้ 

ประสงคจ์ะใหเ้ธอสลดใจ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วกับภกิษุนัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นตอ้งการความสงัดจงึเขา้ป่า 

   สว่นใจของทา่นกลับพลา่นไปภายนอก 

   ทา่นป็นคน จงก าจัดความพอใจในคน 

   แตนั่น้ทา่นปราศจากความก าหนัดแลว้ จักมคีวามสขุ 

    ทา่นมสีต ิท าไมไมล่ะความยนิดเีลา่ 

   เราเตอืนใหท้า่นระลกึถงึธรรมของสตับรุษุ 

   เพราะธลุคีอืกเิลสประดจุบาดาลขา้มไดย้าก 

   ความก าหนัดในกามอยา่ไดค้รอบง าทา่นเลย 

   นกทีเ่ป้ือนฝุ่ น ยอ่มสลดัละอองธลุทีีแ่ปดเป้ือนใหต้กไป ฉันใด 

   ภกิษุผูม้คีวามเพยีร มสีต ิยอ่มสลดัละอองธลุคีอืกเิลส 

   ทีแ่ปดเป้ือนใหต้กไป ฉันนัน้ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้ถกูเทวดานัน้ท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

วเิวกสตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๒. อปัุฏฐานสตูร 

 

๒. อปุฏัฐานสูตร 

วา่ดว้ยเทวดาเตอืนภกิษุผูเ้ขา้พกัผอ่นในทีพ่กักลางวนั 

  [๒๒๒] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

สมัยนัน้ภกิษุนัน้นอนหลับในทีพั่กกลางวนั 

  ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ภกิษุ 

นัน้ประสงคจ์ะใหเ้ธอสลดใจ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดว้ย 

คาถาวา่ 

    ทา่นจงลกุขึน้เถดิภกิษุ จะนอนท าไม 

   มปีระโยชนอ์ะไรดว้ยความหลับ 

   ทา่นเรา่รอ้นเพราะกเิลส ถกูลกูศรเสยีบแทงดิน้รนอยู ่

   มัวหลับอยูท่ าไม 

    ทา่นออกบวชดว้ยศรัทธาใด 

   จงเพิม่พนูศรัทธานัน้เถดิ 

   อยา่ตกไปสูอ่ านาจแหง่ความหลับเลย 

  ภกิษุนัน้กลา่วคาถาเหลา่นีว้า่ 

    คนเขลาหมกมุน่อยูใ่นกามารมณ์เหลา่ใด 

   กามารมณ์เหลา่นัน้ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื 

   ความหลับจะพงึแผดเผาบรรพชติผูพ้น้แลว้ 

   ผูไ้มเ่กีย่วขอ้งในกามารมณ์ซึง่จะยังสตัวใ์หต้ดิอยู ่ไดอ้ยา่งไร 

    เพราะก าจัดฉันทราคะได ้และเพราะกา้วลว่งอวชิชาได ้

   ญาณนัน้จงึบรสิทุธิอ์ยา่งยิง่ 

   ความหลับจะแผดเผาบรรพชติ ไดอ้ยา่งไร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๓. กัสสปโคตตสตูร 

    ความหลับจะพงึแผดเผาบรรพชติผูไ้มม่คีวามเศรา้โศก 

   ไมม่คีวามคับแคน้ใจ เพราะท าลายอวชิชาไดด้ว้ยวชิชา 

   และเพราะสิน้อาสวะแลว้ ไดอ้ยา่งไร 

    ความหลับจะพงึแผดเผาบรรพชติ 

   ผูป้รารภความเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

   มคีวามเพยีรมั่นคงเป็นนติย ์ผูห้วงันพิพานอยู ่ไดอ้ยา่งไร 

อปุฏัฐานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กสัสปโคตตสูตร 

วา่ดว้ยพระกสัสปโคตร 

  [๒๒๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระกัสสปโคตรอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

สมัยนัน้ ทา่นพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั ไดก้ลา่วสอนนายพรานเนือ้คนหนึง่ 

ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ทา่นพระกสัสปโคตร 

ประสงคจ์ะใหท้า่นสลดใจ จงึเขา้ไปหาแลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระกัสสปโคตรดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุผูก้ลา่วสอนนายพรานเนือ้ 

   ซึง่เทีย่วไปตามซอกเขา ผูม้ปัีญญานอ้ย 

   ไมรู่เ้หตผุล ในเวลาไมค่วร 

   ยอ่มปรากฏแกเ่ราประดจุคนเขลา 

    เขาเป็นคนโง ่ถงึฟังธรรมอยูก็่ไมเ่ขา้ใจเนือ้ความนัน้ 

   ถงึมปีระทปีสวา่งอยูก็่ไมเ่ห็น 

   เมือ่ทา่นกลา่วธรรมอยู ่ยอ่มไมรู่เ้นือ้ความ 

    ขา้แตท่า่นกัสสปะ ถงึแมท้า่นถอืประทปีอันสวา่งตัง้ ๑๐ ดวง 

   เขาก็จักไมเ่ห็นรปู เพราะเขาไมม่จัีกษุ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระกัสสปโคตรถกูเทวดานัน้ท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

กสัสปโคตตสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๔. สมัพหลุสตูร 

 

๔. สมัพหลุสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู 

  [๒๒๔] สมัยหนึง่ ภกิษุหลายรปูอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล ครัง้นัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้อยูจ่ าพรรษาถว้นไตรมาสแลว้ ก็หลกีไปสูท่ีจ่ารกิ ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิ 

สถติอยูใ่นราวป่านัน้ เมือ่ไมเ่ห็นภกิษุเหลา่นัน้ก็คร ่าครวญถงึ ไดก้ลา่วคาถานีใ้น 

เวลานัน้วา่ 

    ความเยือ่ใยยอ่มปรากฏเหมอืนความไมย่นิด ี

   เพราะเห็นอาสนะมากมายเงยีบสงัด 

   สาวกของพระสมณโคดมเหลา่นัน้ 

   ผูม้ถีอ้ยค าไพเราะ เป็นพหสูตู ไปทีไ่หนกัน 

  เมือ่เทวดานัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ลา่วกับเทวดานัน้ดว้ย 

คาถาวา่ 

    ภกิษุทัง้หลายไมต่ดิในทีอ่ยู ่

   เทีย่วไปเป็นหมู ่เหมอืนฝงูวานร 

   ไปสูแ่ควน้มคธและแควน้โกศล 

   บางพวกก็ไปสูแ่ควน้วชัช ี

สมัพหลุสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๖. อนุรทุธสตูร 

 

๕. อานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๒๒๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

สมัยนัน้ ทา่นพระอานนทอ์ยูรั่บแขกฝ่ายคฤหัสถม์ากเกนิเวลา ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิ 

สถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ทา่นพระอานนท ์ประสงคจ์ะให ้

ทา่นสลดใจ จงึเขา้ไปหาทา่นถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นพระอานนทโ์คตมโคตร 

   ทา่นจงเขา้ไปยังสมุทมุพุม่ไม ้ก าหนดนพิพานไวใ้นใจ 

   เพง่ฌานไปเถดิและอยา่ประมาท 

   เสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของคนจะชว่ยอะไรทา่นได ้๑ 

อานนัทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อนรุทุธสูตร 

วา่ดว้ยพระอนรุทุธะ 

  [๒๒๖] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

ครัง้นัน้ เทวดาชัน้ดาวดงึสอ์งคห์นึง่ชือ่ชาลนิ ีเคยเป็นภรรยาเกา่ของทา่นพระอนุรทุธะ 

เขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอนุรทุธะดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นจงตัง้จติของทา่นไวใ้นหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์

   ซึง่พร่ังพรอ้มดว้ยอารมณ์อันน่าใครทั่ง้ปวง 

   ทีท่า่นเคยอยูม่าในกาลกอ่น 

   ทา่นผูอ้ันหมูเ่ทพยกยอ่งแวดลอ้มเป็นบรวิารจะงดงาม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๑๙/๓๔๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๖. อนุรทุธสตูร 

  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วคาถานีว้า่ 

    เหลา่นางเทพกัญญาผูม้คีตอิันเลว 

   ด ารงมั่นอยูใ่นสกักายทฏิฐ ิ

   สตัวทั์ง้หลายผูม้คีตอิันเลวแมเ้หลา่นัน้ 

   ก็ยังมนีางเทพกัญญาปรารถนา 

  เทวดานัน้กลา่วดว้ยคาถานีว้า่ 

    เทพเหลา่ใดยังไมเ่คยเห็นสวนนันทนวนั 

   อันเป็นทีอ่ยูข่องพวกนรเทพ ผูม้ยีศ ชัน้ไตรทศ 

   เทพเหลา่นัน้ยังไมรู่จั้กความสขุ 

  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่วดว้ยคาถานีว้า่ 

    เทวดาผูเ้ขลา ทา่นไมรู่แ้จง้ถอ้ยค า 

   ของพระอรหันตทั์ง้หลายวา่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความสงบระงับสงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ 

    บัดนี ้การกลับไปอยูใ่นสวรรคข์องเราไมม่อีกีตอ่ไป 

   ตัณหาดจุตาขา่ยในหมูเ่ทพของเราไมม่ ี

   การเวยีนวา่ยตายเกดิสิน้ไปแลว้ บัดนี ้ภพใหมไ่มม่อีกีตอ่ไป 

อนรุทุธสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๘. กลุฆรณีสตูร 

 

๗. นาคทตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระนาคทตัตะ 

  [๒๒๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระนาคทัตตะอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

สมัยนัน้ ทา่นพระนาคทัตตะเขา้ไปยังหมูบ่า้นแตเ่ชา้ และกลับมาหลังเทีย่ง ครัง้นัน้ 

เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ทา่นพระนาคทัตตะประสงค ์

จะใหท้า่นสลดใจ จงึเขา้ไปหาทา่นพระนาคทัตตะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระ- 

นาคทัตตะดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นพระนาคทัตตะ ทา่นเขา้ไปยังหมูบ่า้นตอนเชา้ 

   และกลับมาตอนกลางวนั 

   ทา่นเทีย่วไปเกนิเวลา คลกุคลกีับคฤหัสถ ์

   พลอยรว่มสขุรว่มทกุขก์ับเขา เรากลัววา่ทา่นพระนาคทัตตะ 

   จะคะนองสดุฤทธิ ์จะพัวพันในตระกลูทัง้หลาย 

   ทา่นอยา่ตกไปสูอ่ านาจของมัจจรุาชผูม้กี าลัง 

   ผูก้ระท าชวีติใหส้ ิน้สดุเลย 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระนาคทัตตะถกูเทวดานัน้ท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

นาคทตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กลุฆรณีสตูร 

วา่ดว้ยหญงิแมเ่รอืนในตระกลู 

  [๒๒๘] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล สมัยนัน้ 

ภกิษุนัน้ไปอยูค่ลกุคลใีนตระกลูแหง่หนึง่เกนิเวลา ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่น 

ราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ภกิษุนัน้ ประสงคจ์ะใหท้า่นสลดใจ จงึเนรมติ 

เพศเป็นหญงิแมเ่รอืนในตระกลูนัน้ เขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ 

ดว้ยคาถาวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๙. วชัชปีตุตสตูร 

    ชนทัง้หลายตา่งประชมุสนทนากันทีใ่กลฝ่ั้งแมน่ ้า 

   ในศาลาทีพั่ก ในสภาและขา้ง ๆ ถนน 

   พวกเขาตา่งพดูถงึดฉัินและทา่นอยา่งไรหนอ 

  ภกิษุนัน้กลา่วคาถานีว้า่ 

    แทจ้รงิ เสยีงทีเ่ป็นขา้ศกึมมีาก 

   ทา่นผูม้ตีบะตอ้งอดทน ไมต่อ้งเกอ้เขนิดว้ยเหตนัุน้ 

   เพราะวา่สตัวห์าไดเ้ศรา้หมองดว้ยเหตนัุน้ไม ่

   แตผู่ใ้ดมักสะดุง้เพราะเสยีง ประดจุเนือ้ทรายในป่า 

   นักปราชญเ์รยีกผูนั้น้วา่มใีจเบา 

   วตัรของเขายอ่มไมส่มบรูณ์ 

กลุฆรณีสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. วชัชปีตุตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุวชัชบีตุร 

  [๒๒๙] สมัยหนึง่ ภกิษุวชัชบีตุรรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ เขตกรงุเวสาล ี

สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีไดม้กีารละเลน่มหรสพตลอดทัง้คนื ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้ไดฟั้ง 

เสยีงดนตรทีีบ่คุคลบรรเลงกอ้งกังวานอยูใ่นกรงุเวสาล ีคร ่าครวญอยู ่ไดก้ลา่วคาถานี ้

ในเวลานัน้วา่ 

    เราอยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ดจุทอ่นไมท้ีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่า ฉะนัน้ 

   ใครหนอจะเลวกวา่เราในราตรเีชน่นี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑๐. สชัฌายสตูร 

  ล าดับนัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ทา่น 

ประสงคจ์ะใหภ้กิษุนัน้สลดใจ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ 

ดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นอยูใ่นป่าคนเดยีว 

   ดจุทอ่นไมท้ีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่า ฉะนัน้ 

   เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเป็นอันมากยังรักทา่นอยู ่

   ดจุสตัวน์รกยนิดตีอ่ผูท้ีจ่ะไปสวรรค ์ฉะนัน้๑ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้ถกูเทวดาท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

วชัชปีตุตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สชัฌายสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูส้าธยายธรรม 

  [๒๓๐] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล สมัยนัน้ 

ภกิษุนัน้เมือ่กอ่นสาธยายมากจนเกนิเวลา สมัยตอ่มา ทา่นขวนขวายนอ้ย อยูเ่ฉย ๆ 

ปลอ่ยใหเ้วลาลว่งเลยไป ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ไมไ่ดฟั้งธรรมของ 

ภกิษุนัน้ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ภกิษุ เพราะเหตไุร ทา่นเมือ่อยูร่ว่ม 

   กับภกิษุทัง้หลาย จงึไมส่าธยายบทแหง่ธรรม 

   เพราะบคุคลฟังธรรมแลว้ ยอ่มเลือ่มใส 

   และสรรเสรญิในปัจจบุัน 

  ภกิษุนัน้ไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    ความพอใจในบทแหง่ธรรมทัง้หลาย 

   ไดม้แีลว้ในกาลกอ่น จนถงึเวลาทีเ่รามาอยูร่ว่ม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๖๒/๓๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑๑. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

   กับบคุคลผูป้ราศจากราคะ 

   และเพราะตัง้แตเ่รามาอยูร่ว่มกับบคุคลผูป้ราศจากราคะ 

    สตับรุษุทัง้หลายรูท่ั้วถงึรปู เสยีง กลิน่ รส 

   และโผฏฐัพพะ อยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้ 

   จงึไดก้ลา่วถงึการปลอ่ยวางอารมณ์นัน้ ๆ 

สชัฌายสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

วา่ดว้ยการมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

  [๒๓๑] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล สมัยนัน้ 

ทา่นพักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั ตรกึถงึอกศุลวติกอันเลวทราม คอื กามวติก 

(ความตรกึเกีย่วกับกาม) พยาบาทวติก(ความตรกึเกีย่วกับพยาบาท) และวหิงิสาวติก 

(ความตรกึเกีย่วกับวหิงิสา) ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้มคีวาม 

อนุเคราะหห์วงัดตีอ่ภกิษุนัน้ ประสงคจ์ะใหภ้กิษุนัน้สลดใจ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึ 

ทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นถกูวติกเกาะกนิ เพราะมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

   ทา่นจงละการมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

   และจงใครค่รวญโดยแยบคายเถดิ 

    ทา่นปรารภพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ ์

   และศลีของตนแลว้ จะบรรลคุวามปราโมทย ์ปีต ิ

   และความสขุโดยไมต่อ้งสงสยั 

   แตนั่น้ ทา่นมากไปดว้ยความปราโมทย ์

   จักกระท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้ถกูเทวดาท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

อโยนโิสมนสกิารสตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑๓. ปากดนิทรยิสตูร 

 

๑๒. มชัฌณัหกิสูตร 

วา่ดว้ยเวลาเทีย่งวนั 

  [๒๓๒] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล ครัง้นัน้ 

เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ เขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วคาถานี้ใน 

ส านักของภกิษุนัน้วา่ 

    เมือ่ฝงูนกพากันพักรอ้นอยูใ่นเวลาเทีย่งวนั 

   ป่าใหญส่ง่เสยีงประหนึง่วา่ครวญครางอยู ่

   เสยีงครวญครางแหง่ป่าใหญนั่น้ 

   ปรากฏเป็นสิง่ทีน่่ากลัวแกข่า้พเจา้๑ 

  ภกิษุนัน้กลา่วคาถานีว้า่ 

    เมือ่ฝงูนกพากันพักรอ้นอยูใ่นเวลาเทีย่งวนั 

   ป่าใหญส่ง่เสยีงประหนึง่วา่ครวญครางอยู ่

   เสยีงครวญครางแหง่ป่าใหญนั่น้ 

   ปรากฏเป็นสิง่ทีน่่ายนิดแีกเ่รา๑ 

มชัฌณัหกิสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ปากตนิทรยิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูไ้มส่ ารวมอนิทรยี ์

  [๒๓๓] สมัยหนึง่ ภกิษุจ านวนมากอยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล 

เป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูจาพร ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ 

มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราว 

ป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตีอ่ภกิษุเหลา่นัน้ ประสงคจ์ะใหภ้กิษุเหลา่นัน้สลดใจ 

จงึเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดว้ยคาถาวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑-๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๕ หนา้ ๑๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑๓. ปากตนิทรยิสตูร 

    ในกาลกอ่น พวกภกิษุสาวกของพระโคดม 

   เป็นอยูเ่รยีบงา่ย ไมม่ักมากการแสวงหาบณิฑบาต 

   ไมม่ักมากแสวงหาทีน่อนทีน่ั่ง 

   ทา่นรูว้า่ส ิง่ทัง้ปวงในโลกเป็นของไมเ่ทีย่ง 

   จงึกระท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

    สว่นทา่นเหลา่นีท้ าตนเป็นคนเลีย้งยาก 

   กนิ ๆ แลว้ก็นอน เหมอืนคนทีโ่กงชาวบา้น 

   หมกมุน่อยูใ่นเรอืนของคนอืน่ 

    ขา้พเจา้ท าอัญชลตีอ่สงฆแ์ลว้ 

   ขอพดูกับทา่นบางพวกในทีน่ีว้า่ 

   พวกทา่นถกูเขาทอดทิง้แลว้ เป็นคนอนาถาเหมอืนเปรต 

    ขา้พเจา้กลา่วหมายเอาบคุคลพวกทีป่ระมาทอยู ่

   สว่นทา่นเหลา่ใดไมป่ระมาท 

   ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มทา่นเหลา่นัน้๑ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ถูกเทวดานัน้ท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

ปากตนิทรยิสตูรที ่๑๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๑๐๖ หนา้ ๑๑๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

๑๔. ปทมุปปุผสตูร 

 

๑๔. ปทมุปปุผสตูร 

วา่ดว้ยดอกบวั 

  [๒๓๔] สมัยหนึง่ ภกิษุรปูหนึง่อยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึง่ แควน้โกศล สมัยนัน้ 

ภกิษุนัน้กลับจากบณิฑบาต ภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ ลงสูส่ระโบกขรณี 

สดูดมกลิน่ดอกบัว ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัด ี

ตอ่ภกิษุนัน้ ประสงคจ์ะใหภ้กิษุนัน้สลดใจ จงึเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่ว 

กับภกิษุนัน้ดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นสดูดมกลิน่ดอกบัว 

   ทีเ่กดิในน ้า ซึง่ใคร ๆ ไมไ่ดถ้วายแลว้ 

   นีเ้ป็นองคอ์ันหนึง่แหง่ความเป็นขโมย 

   ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นเป็นผูข้โมยกลิน่ 

  ภกิษุนัน้ไดก้ลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    เราไมไ่ดน้ าไป เราไมไ่ดห้ัก 

   เราเพยีงแตด่มกลิน่ดอกบวัทีเ่กดิในน ้าหา่ง ๆ 

   เมือ่เป็นเชน่นี ้ทา่นจะเรยีกเราวา่ 

   เป็นผูข้โมยกลิน่ ดว้ยเหตอุะไรเลา่ 

    สว่นบคุคลทีข่ดุเหงา้บัว หักดอกบัวปณุฑรกิ 

   เป็นผูม้กีารงานอันไมบ่รสิทุธิอ์ยา่งนี ้

   ท าไมทา่นจงึไมเ่รยีกเขาวา่เป็นขโมยเลา่ 

  เทวดากลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    บรุษุผูม้บีาปหนา แปดเป้ือนดว้ยกเิลส 

   มรีาคะเป็นตน้เกนิเหต ุ

   เราไมพ่ดูถงึคนนัน้ แตเ่ราควรจะกลา่วกับทา่น 

    บาปประมาณเทา่ปลายขนเนือ้ทราย 

   ยอ่มปรากฏประดจุเทา่กอ้นเมฆในนภากาศ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๙. วนสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

   แกบ่รุษุผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ 

   ผูม้ักแสวงหาความสะอาด๑เป็นนติย ์

  ภกิษุนัน้กลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    ยักษ์ ทา่นตอ้งรูจั้กเราแน่ 

   และทา่นคงอนุเคราะหเ์รา 

   ยักษ์ ทา่นเห็นกรรมเชน่นีใ้นกาลใด 

   ขอทา่นพงึกลา่วในกาลนัน้อกีเถดิ 

  เทวดากลา่วดว้ยคาถาวา่ 

    เราไมไ่ดอ้าศัยทา่นเป็นอยูเ่ลย 

   และเราก็ไมไ่ดม้คีวามเจรญิเพราะทา่น 

   ภกิษุ ทา่นน่ันแหละ พงึไปสูส่คุตดิว้ยกรรมทีท่า่นพงึรูเ้ถดิ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้ถกูเทวดานัน้ท าใหส้ลดใจ เกดิความสลดใจแลว้ 

ปทมุปปุผสตูรที ่๑๔ จบ 

วนสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. วเิวกสตูร    ๒. อปัุฏฐานสตูร 

    ๓. กัสสปโคตตสตูร   ๔. สมัพหลุสตูร 

    ๕. อานันทสตูร   ๖. อนุรทุธสตูร 

    ๗. นาคทัตตสตูร   ๘. กลุฆรณีสตูร 

    ๙. วชัชปีตุตสตูร   ๑๐. สชัฌายสตูร 

    ๑๑. อโยนโิสมนสกิารสตูร  ๑๒. มัชฌัณหกิสตูร 

    ๑๓. ปากตนิทรยิสตูร   ๑๔. ปทมุปปุผสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความสะอาด ในทีน่ีห้มายถงึศลี สมาธ ิและปัญญาอันสะอาด (ส .ส.อ. ๑/๒๓๔/๒๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๑. อนิทกสตูร 

 

๑๐. ยกัขสงัยตุ 

๑. อนิทกสตูร 

วา่ดว้ยอนิทกยกัษ ์

  [๒๓๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาอนิทกฏู ซึง่เป็นภพของอนิทก- 

ยักษ์ เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ อนิทกยักษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    ผูรู้ทั้ง้หลายกลา่ววา่ รปูไมใ่ชช่วีะ 

   สตัวน์ีจ้ะมรีา่งกายนีไ้ดอ้ยา่งไรหนอ 

   กระดกูและกอ้นเนือ้มาจากไหน 

   สตัวน์ีจ้ะอยูใ่นครรภไ์ดอ้ยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    รปูนีเ้ป็นกลละ๑กอ่น 

   จากกลละเกดิเป็นอัพพทุะ๒ 

   จากอัพพทุะเกดิเป็นเปส ิ(ชิน้เนือ้เล็ก) 

   จากเปสเิกดิเป็นฆนะ (เป็นกอ้น) 

   จากฆนะเกดิเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม๓ ตอ่จากนัน้ 

   ผม ขนและเล็บ จงึเกดิขึน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลละ หมายถงึรูปละเอยีดมลัีกษณะกลมใส ขนาดเทา่หยดน ้ามันทีต่ดิอยูบ่นขนแกะซึง่เหลอืจากการสบัด ๓ 

   ครัง้ (ส .ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๔, ส .ฏกีา ๑/๒๓๕/๓๒๖) 

๒ อพัพทุะ หมายถงึรูปละเอยีดทีเ่กดิถัดจากกลละนัน้ไป ๗ วัน มสีเีหมอืนน ้าลา้งเนือ้ มลีักษณะเหมอืนดบีกุ 

   เหลว (ส .ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕, ส .ฏกีา ๑/๒๓๕/๓๒๖) 

๓ ปุ่ ม ๕ ปุ่ ม หมายถงึในสัปดาหท์ี ่๕ เกดิเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม คอื แขน ๒ เทา้ ๒ ศรีษะ ๑ (ส .ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๒. สกักสตูร 

    มารดาของสตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภนั์น้ 

   บรโิภคขา้วน ้าโภชนาหารอยา่งใด 

   สตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภม์ารดานัน้ 

   ก็ยังอัตภาพใหเ้ป็นไปในครรภ ์

   ดว้ยขา้วน ้าโภชนาหารอยา่งนัน้ 

อนิทกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สกักสูตร 

วา่ดว้ยสกักยกัษ ์

  [๒๓๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูบ่นภเูขาคชิกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้ สกักยกัษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    การสัง่สอนคนอืน่นัน้ ไมเ่หมาะแกส่มณะเชน่ทา่น 

   ผูล้ะกเิลสเครือ่งรอ้ยรัดไดห้มดแลว้ ผูพ้น้วเิศษแลว้๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    สกักะ ธรรมเครือ่งอยูร่ว่มกัน 

   ยอ่มเกดิดว้ยเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   คนมปัีญญาไมค่วรท าใจหวัน่ไหวไปตามเหตนัุน้ 

    ถา้คนมใีจผอ่งใสแลว้สัง่สอนคนอืน่ 

   บคุคลนัน้ยอ่มไมเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งดว้ยเหตนัุน้ 

   นอกจากจะอนุเคราะหเ์อ็นด ู

สกักสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูพ้น้วเิศษแลว้ หมายถงึพน้จากภพทัง้ ๓ (คอื กามภพ รปูภพ อรปูภพ) (ส .ส.อ. ๑/๒๓๖/๒๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๓. สจูโิลมสตูร 

 

๓. สจูโิลมสตูร 

วา่ดว้ยสจูโิลมยกัษ ์

  [๒๓๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูบ่นเตยีงชนดิมเีทา้ตรงึตดิกับ 

แมแ่คร ่อันเป็นภพของสจูโิลมยักษ์ ใกลห้มูบ่า้นคยา สมัยนัน้ ขรยักษ์และสจูโิลมยักษ์ 

เดนิผา่นไปในทีไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ ขรยักษ์ไดพ้ดูกับสจูโิลมยักษ์ดังนีว้า่ “น่ันสมณะ” 

  สจูโิลมยักษ์กลา่ววา่ “น่ันไมใ่ชส่มณะ น่ันเป็นสมณะนอ้ย แตจ่ะเป็นสมณะ 

หรอืสมณะนอ้ย เราพอจะรูไ้ด”้ 

  ล าดับนัน้ สจูโิลมยักษ์เขา้ไปหาพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ ไดเ้ขา้ไป 

เหนีย่วพระวรกายของพระองค ์พระผูม้พีระภาคทรงถอยพระวรกายไปเล็กนอ้ย 

  ตอ่จากนัน้ สจูโิลมยักษ์ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นกลัวเราไหม 

สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเราไมก่ลัวทา่นหรอก แตส่มัผัสของ 

ทา่นหยาบกรา้น” 

  สจูโิลมยักษ์ทลูถามวา่ “สมณะ เราจักถามปัญหากับทา่น ถา้ทา่นไมพ่ยากรณ์ 

ตอบแกเ่รา เราจักท าจติของทา่นใหพ้ลุง่พลา่น จักฉีกหัวใจของทา่น หรอืจักจับ 

ทีเ่ทา้แลว้เหวีย่งไปยังฝ่ังแมน่ ้าคงคาขา้งโนน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเราไมเ่ห็นใครเลยในโลก พรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

ทีจ่ะพงึท าจติของเราใหพ้ลุง่พลา่น ฉีกหัวใจของเรา หรอืจับเราทีเ่ทา้แลว้เหวีย่งไปยัง 

ฝ่ังแมน่ ้าคงคาขา้งโนน้ได ้เชญิทา่นถามตามทีท่า่นตอ้งการเถดิ” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๓. สจูโิลมสตูร 

  สจูโิลมยักษ์จงึทลูถามดว้ยคาถานีว้า่ 

    ราคะและโทสะมอีะไรเป็นเหต ุ

   ความไมย่นิดี๑ความยนิดี๒ 

   และความขนพองสยองเกลา้๓ เกดิจากอะไร 

   ความตรกึในใจเกดิจากอะไร 

   ยอ่มผกูจติไวไ้ดเ้หมอืนพวกเด็กผกูตนีกาไว ้ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ราคะและโทสะมอีัตภาพนีเ้ป็นเหต ุ

   ความไมย่นิด ีความยนิด ี

   และความขนพองสยองเกลา้เกดิจากอตัภาพนี้ 

   ความตรกึในใจเกดิจากอตัภาพนี้ 

   ยอ่มผกูจติไวเ้หมอืนพวกเด็กผกูตนีกาไว ้ฉะนัน้ 

    อกศุลวติกเป็นอันมาก 

   เกดิจากความเยือ่ใยคอืตณัหา 

   เกดิขึน้ในตนแลว้แผซ่า่นไปในวตัถกุามทัง้หลาย 

   เหมอืนยา่นไทรเกดิจากล าตน้ไทรแลว้แผซ่า่นไปในป่า ฉะนัน้ 

    ชนเหลา่ใดรูอ้ัตภาพนัน้วา่เกดิจากสิง่ใด 

   ชนเหลา่นัน้ยอ่มบรรเทาเหตเุกดินัน้เสยีได ้

   ยักษ์ ทา่นจงฟัง ชนเหลา่นัน้ยอ่มขา้มหว้งแหง่กเิลสนี้ 

   ซึง่ขา้มไดย้าก อันตนไมเ่คยขา้มเพือ่ความไมม่ภีพใหมต่อ่ไป๔ 

สจูโิลมสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความไมย่นิด ีหมายถงึความไม่ยนิดใีนเสนาสนะทีส่งัดหรอืกศุลธรรม (ข.ุส.ุอ. ๒๗๓/๑๑๔) 

๒ ความยนิด ีหมายถงึความยนิดใีนกามคณุ ๕ (ข.ุส.ุอ. ๒๗๓/๑๑๔) 

๓ ความขนพองสยองเกลา้ หมายถงึความสะดุง้กลัวแหง่จติจนขนลุก (ข.ุส.ุอ. ๒๗๓/๑๑๔) 

๔ ดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๕/๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๔. มณภิัททสตูร 

 

๔. มณิภทัทสตูร 

วา่ดว้ยมณิภทัทยกัษ ์

  [๒๓๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เจดยีช์ือ่มณมิาฬกะ อันเป็น 

ภพของมณภิัททยักษ์ ในแควน้มคธ ครัง้นัน้ มณภิัททยักษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ ไดก้ลา่วคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ความเจรญิยอ่มมแีกค่นมสีตทิกุเมือ่ 

   คนมสีตยิอ่มไดรั้บความสขุ 

   ความดยีอ่มมแีกค่นมสีตเิป็นนติย ์

   และคนมสีตยิอ่มหลดุพน้จากเวร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ความเจรญิยอ่มมแีกค่นมสีตทิกุเมือ่ 

   คนมสีตยิอ่มไดรั้บความสขุ 

   ความดยีอ่มมแีกค่นมสีตเิป็นนติย ์

   แตค่นมสีตยิังไมห่ลดุพน้จากเวร 

    สว่นผูใ้ดมใีจยนิดใีนความไมเ่บยีดเบยีนตลอดทัง้วนัและคนื 

   และเป็นผูม้สีว่นแหง่เมตตาในสรรพสตัว ์

   ผูนั้น้ยอ่มไมม่เีวรกับใคร ๆ 

มณิภทัทสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๕. สานุสตูร 

 

๕. สานสุตูร 

วา่ดว้ยสามเณรสานุ 

  [๒๓๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ บตุรของอบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สานุ 

ถกูยกัษ์เขา้สงิ ครัง้นัน้ อบุาสกิานัน้ไดค้ร ่าครวญกลา่วคาถาเหลา่นี้วา่ 

    ฉันไดส้ดับค าของพระอรหันตทั์ง้หลายวา่ 

   ‘ชนเหลา่ใดเขา้อยูจ่ าอโุบสถอันประกอบ 

   ดว้ยองค ์๘ ประการดว้ยด ีตลอดดถิทีี ่๑๔ ที ่๑๕ 

   และที ่๘ แหง่ปักษ์ ทัง้ตลอดปาฏหิารยิปักษ์ 

   ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู ่

   ยักษ์ทัง้หลายยอ่มเขา้สงิชนเหลา่นัน้ไมไ่ด’้ เป็นการถกูตอ้งแลว้ 

   บัดนี ้ฉันเห็นแลว้ ในวนันี้ยักษ์เขา้สงิสามเณรสานุ 

  ยักษ์กลา่ววา่ 

    ทา่นไดส้ดับค าของพระอรหันตทั์ง้หลายวา่ 

   ‘ชนเหลา่ใดเขา้อยูจ่ าอโุบสถอันประกอบ 

   ดว้ยองค ์๘ ประการดว้ยด ีตลอดดถิทีี ่๑๔ ที ่๑๕ 

   และที ่๘ แหง่ปักษ์ ทัง้ตลอดปาฏหิารยิปักษ์ 

   ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู ่

   ยักษ์ทัง้หลายยอ่มเขา้สงิชนเหลา่นัน้ไมไ่ด’้ เป็นการถกูตอ้งแลว้ 

    ทา่นจงบอกสานุผูฟ้ื้นขึน้แลว้วา่ ยักษ์สัง่ค านี้ไวว้า่ 

   ทา่นอยา่ไดก้ระท ากรรมอนัลามกทัง้ในทีแ่จง้และในทีล่ับ 

   ถา้ทา่นจักกระท าหรอืก าลงักระท ากรรมอันลามก 

   ถงึทา่นจะเหาะหนไีปก็ไมพ่น้จากความทุกข ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๕. สานุสตูร 

  สามเณรสานุฟ้ืนขึน้แลว้กลา่ววา่ 

    โยมแม ่ญาตแิละมติรทัง้หลาย 

   ยอ่มรอ้งไหถ้งึคนทีต่ายแลว้ 

   หรอืยังมชีวีติอยูแ่ตไ่มป่รากฏ 

   ทา่นยังเห็นฉันซึง่มชีวีติอยูแ่ท ้ๆ 

   เพราะเหตไุรจงึรอ้งไหถ้งึฉันเลา่ 

  อบุาสกิากลา่ววา่ 

    ลกูเอย๋ ญาตแิละมติรทัง้หลาย 

   ยอ่มรอ้งไหถ้งึคนทีต่ายแลว้ 

   หรอืยังมชีวีติอยูแ่ตไ่มป่รากฏ 

    แตค่นใดละกามแลว้ยังคดิจะกลับมาในกามนีอ้กี 

   ลกูเอย๋ ญาตแิละมติรทัง้หลายยอ่มรอ้งไหถ้งึคนนัน้ 

   เพราะเขาเป็นอยูต่อ่ไปอกีก็เหมอืนตายแลว้ 

    พอ่ เรายกทา่นขึน้จากการครองเรอืนทีรุ่ม่รอ้นแลว้ 

   ทา่นยังปรารถนาจะตกลงไปสูก่ารครองเรอืนอกี 

   พอ่ เรายกทา่นขึน้จากเหวแลว้ 

   ทา่นยังปรารถนาจะตกลงไปสูเ่หวอกีหรอื 

    เราจะโพนทะนาแกใ่ครเลา่วา่ 

   ขอทา่นจงชว่ยกัน ขอความเจรญิจงมแีกท่า่น 

   ดจุสิง่ของทีข่นออกแลว้จากเรอืนทีไ่ฟไหม ้

   แตท่า่นปรารถนาจะเผามันอกี 

สานสุตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๗. ปนัุพพสสุตูร 

 

๖. ปิยงักรสูตร 

วา่ดว้ยปิยงักรยกัษ ์

  [๒๔๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยูใ่นพระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะลกุขึน้ในเวลาใกลรุ้ง่แลว้ 

สวดบทแแหง่ธรรมทัง้หลายอยู ่ครัง้นัน้ นางยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของปิยังกระ ปลอบบตุร 

นอ้ยอยา่งนีว้า่ 

    ปิยังกระ อยา่สง่เสยีงไปเลย 

   ภกิษุก าลังสวดบทแหง่ธรรมทัง้หลายอยู ่

   อนึง่ เรารูแ้จง้บทแหง่ธรรมแลว้ปฏบิัต ิ

   ขอ้นัน้จะเป็นประโยชนเ์กือ้กลูแกเ่รา 

  ปิยังกระกลา่ววา่ 

    เราไมเ่บยีดเบยีนสตัวม์ชีวีติทัง้หลาย 

   ไมก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

   ศกึษาท าตนใหเ้ป็นคนมศีลีด ี

   จงึจะพน้จากก าเนดิปีศาจ๑ 

ปิยงักรสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปนุพัพสสุตูร 

วา่ดว้ยปนุพัพสยุกัษ ์

  [๒๔๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ 

ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาอันประกอบดว้ยนพิพาน สว่นภกิษุเหลา่นัน้ตา่ง 

ก็ใสใ่จใหส้ าเร็จประโยชน ์นอ้มนกึมาดว้ยความเต็มใจ เงีย่โสตสดับธรรมอยู ่ครัง้นัน้ 

นางยักษิณีผูเ้ป็นมารดาของปนัุพพส ุปลอบบตุรนอ้ยอยา่งนีว้า่

 
เชงิอรรถ : 

๑ ก าเนดิปีศาจ ในทีน่ีห้มายถงึภพภมูอิันเป็นแดนก าเนดิของยักษ์คลา้ยกับแดนก าเนดิของเปรต (ส .ฏกีา 

   ๑/๒๔๐/๓๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๗. ปนัุพพสสุตูร 

    ลกูอตุรา เจา้จงนิง่เถดิ 

   ลกูปนัุพพส ุเจา้จงนิง่เถดิ 

   จนกวา่แมจ่ะฟังพระธรรมของพระพทุธเจา้ 

   ผูป้ระเสรฐิ ผูเ้ป็นพระศาสดา 

    พระผูม้พีระภาคตรัสนพิพาน 

   อันเป็นเครือ่งเปลือ้งตนจากกเิลสเครือ่งรอ้ยรัดทัง้ปวง 

   เวลาทีป่รารถนาในธรรมนี้จะลว่งเลยแมไ่ป 

    ลกูของตนเป็นทีรั่กในโลก 

   สามขีองตนเป็นทีรั่กในโลก 

   แตค่วามปรารถนาในธรรมนี ้

   เป็นทีรั่กของแมย่ิง่กวา่ลกูและสามนัีน้ 

    เพราะวา่ลกูหรอืสามทีีรั่ก 

   จะพงึปลดเปลือ้งแมจ่ากทกุขไ์มไ่ด ้

   สว่นการฟังธรรมยอ่มปลดเปลือ้งสตัวทั์ง้หลายจากทกุขไ์ด ้

    เมือ่โลกถกูทกุขค์รอบง าอยู ่ประกอบแลว้ดว้ยชราและมรณะ 

   เราตอ้งการฟังธรรมทีท่ าใหต้รัสรูเ้พือ่จะพน้จากชราและมรณะ 

   ลกูปนัุพพส ุเจา้จงนิง่เถดิ 

  ปนัุพพสพุดูวา่ 

    แม ่เราจักไมพ่ดู อตุรานีก็้จักนิง่ 

   ทา่นจงใสใ่จถงึธรรมอยา่งเดยีว 

   การฟังพระสทัธรรมจงเป็นความสขุ 

   แม ่เราไมรู่พ้ระสทัธรรม จงึไดเ้ทีย่วไปล าบาก 

    พระพทุธเจา้พระองคน์ีเ้ป็นผูท้ าความสวา่งให ้

   แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลายผูลุ้ม่หลง 

   พระองคเ์หลอืแตพ่ระสรรีะในชาตสิดุทา้ย 

   มพีระจักษุ แสดงธรรมอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๘. สทัุตตสตูร 

  ยักษิณีพดูวา่ 

    น่าชืน่ชมนัก บตุรผูน้อนบนอกเป็นคนฉลาด 

   บตุรของเรายอ่มรักใครพ่ระธรรมของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิ 

    ปนัุพพส ุเจา้จงมคีวามสขุเถดิ 

   วนันีเ้ราเป็นผูก้า้วขึน้ไปดแีลว้๑ 

   เราและเจา้เห็นอรยิสจัแลว้ 

   แมอ้ตุราก็จงฟังค าของเรา 

ปนุพัพสสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สทุตัตสูตร 

วา่ดว้ยคหบดชีือ่สทุตัตะ 

  [๒๔๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าสตีวนั เขตกรงุ 

ราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดไีปยังกรงุราชคฤห ์ดว้ยกรณียกจิ 

บางอยา่ง ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดไีดส้ดับวา่ “ไดย้นิวา่ พระพทุธเจา้เสด็จอบุัตขิ ึน้ 

แลว้ในโลก” ในขณะนัน้เอง ก็ปรารถนาจะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคขึน้มาทันท ี

ครัง้นัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดไีดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “วันนีไ้มใ่ชก่าลทีจ่ะเขา้เฝ้า 

พระผูม้พีระภาค รอไวพ้รุง่นีก้อ่น เราจงึจะเขา้เฝ้า” ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดนีอนร าพงึถงึ 

พระพทุธเจา้เขา้ใจวา่ “สวา่งแลว้” จงึลกุขึน้ในตอนกลางคนืถงึ ๓ ครัง้ ล าดับนัน้ 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดเีดนิไปทางประตปู่าชา้ พวกอมนุษยทั์ง้หลายก็เปิดประตใูห ้

ครัน้เมือ่ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดอีอกไปจากเมอืง แสงสวา่งก็หายไป ความมดื 

ปรากฏขึน้ ความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็เกดิขึน้ตามมา 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดจีงึใครจ่ะรบีกลับจากทีนั่น้ ครัง้นัน้ สวิกยักษ์หายตัวไปได ้

สง่เสยีงใหไ้ดย้นิวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กา้วข ึน้ไปดแีลว้ หมายถงึกา้วขึน้ไปในพระศาสนาดแีลว้ (ส .ส.อ. ๑/๒๔๑/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๘. สทัุตตสตูร 

    ชา้ง ๑๐๐,๐๐๐ เชอืก มา้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

   รถเทยีมดว้ยมา้อัสดร ๑๐๐,๐๐๐ คัน 

   หญงิสาวทีป่ระดับตุม้หอูญัมณี ๑๐๐,๐๐๐ คน 

   ยังไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖๑ แหง่การกา้วเทา้ไปขา้งหนา้กา้วหนึง่ 

    ทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ีทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ี

   การกา้วไปของทา่นประเสรฐิ การถอยหลังไมป่ระเสรฐิเลย 

  ครัง้นัน้ ความมดืไดห้ายไป แสงสวา่งก็ปรากฏขึน้แกท่า่นอนาถบณิฑกิคหบด ี

ความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็ระงับไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ แสงสวา่งก็หายไป ความมดืก็ปรากฏขึน้แกท่า่นอนาถบณิฑกิ- 

คหบด ีความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็บังเกดิขึน้ 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดจีงึใครท่ีจ่ะกลับจากทีนั่น้อกี แมค้รัง้ที ่๒ สวิกยกัษ์หายตัว 

ไปไดส้ง่เสยีงใหไ้ดย้นิวา่ 

    ชา้ง ๑๐๐,๐๐๐ เชอืก มา้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

      ฯลฯ 

   ยังไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่การกา้วเทา้ไปขา้งหนา้กา้วหนึง่ 

    ทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ีทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ี

   การกา้วไปของทา่นประเสรฐิ การถอยหลังไมป่ระเสรฐิเลย 

  ครัง้นัน้ ความมดืก็หายไป แสงสวา่งก็ปรากฏขึน้แกท่า่นอนาถบณิฑกิคหบด ี

ความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็ระงับไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เสีย้วที ่๑๖ หมายความว่า การกา้วเทา้ไปขา้งหนึง่นัน้ เมือ่แบง่เป็น ๑๖ สว่นแลว้เอาสว่นทีห่นึง่ใน ๑๖ สว่น 

   นัน้มาแบง่เป็นอกี ๑๖ สว่น แลว้เอาสว่นหนึง่ทีแ่บง่เป็น ๑๖ สว่นครัง้ที ่๒ นัน้มาแบง่เป็น ๑๖ สว่นอกีครัง้หนึง่ 

   สว่น ๑ ใน ๑๖ สว่นทีแ่บง่ครัง้ที ่๓ นีจั้ดเป็นเสีย้วที ่๑๖ สัตวส์ ิง่ของอยา่งละ ๑ แสนยังมคีา่ไมถ่งึเสีย้ว 

   ที ่๑๖ แหง่การกา้วเทา้ไปกา้วหนึง่ทีแ่บง่แลว้ ๑๖ ครัง้ ๑๖ เทีย่ว ๑๖ หน เพราะทา่นอนาถปิณฑกิะกา้ว 

   เทา้ไปถงึพระพทุธเจา้แลว้จะส าเร็จโสดาปัตตผิล จักเอาของหอม พวงมาลา กระท าการบชูา จักไหว ้

   พระเจดยี ์จักฟังธรรม จักนมินตรพ์ระสงฆแ์ลว้ถวายทาน จักตัง้มั่นในสรณะและศลี (ตามแนวอธบิายแหง่ 

   ส .ส.อ. ๑/๒๔๒/๒๙๘, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๓๐๕/๔๗๔-๔๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๘. สทัุตตสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ แสงสวา่งก็หายไป ความมดืก็ปรากฏขึน้แกท่า่นอนาถบณิฑกิ- 

คหบด ีความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็บังเกดิขึน้ 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดจีงึใครท่ีจ่ะกลับจากทีนั่น้อกี แมค้รัง้ที ่๓ สวิกยักษ์หายตัวไป 

ไดส้ง่เสยีงใหไ้ดย้นิวา่ 

    ชา้ง ๑๐๐,๐๐๐ เชอืก มา้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

      ฯลฯ 

   ยังไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่การกา้วเทา้ไปขา้งหนา้กา้วหนึง่ 

    ทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ีทา่นจงกา้วไปเถดิคหบด ี

   การกา้วไปของทา่นประเสรฐิ การถอยหลังไมป่ระเสรฐิเลย 

  ครัง้นัน้ ความมดืก็หายไป แสงสวา่งก็ปรากฏขึน้แกท่า่นอนาถบณิฑกิคหบด ี

ความกลัว ความหวาดสะดุง้ และความขนพองสยองเกลา้ก็ระงับไป ครัง้นัน้ ทา่น 

อนาถบณิฑกิคหบดเีดนิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึป่าสตีวนั 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จลกุขึน้ในเวลาเชา้ตรู่แลว้ เสด็จจงกรมอยูใ่นที ่

กลางแจง้ พระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นทา่นอนาถบณิฑกิคหบดผีูม้าแตไ่กล ครัน้แลว้ 

เสด็จลงจากทีจ่งกรม ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสกับทา่นอนาถ- 

บณิฑกิคหบดดีังนีว้า่ “มาเถดิ สทัุตตะ” ครัง้นัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดคีดิวา่ 

“พระผูม้พีระภาคทรงทักเราโดยชือ่” จงึรา่เรงิดใีจหมอบลงแทบพระยคุลบาทของ 

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ในทีนั่น้เองแลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคผูเ้จรญิ พระองคป์ระทับอยูเ่ป็นสขุหรอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    พราหมณ์ผูด้ับกเิลสแลว้ 

   ยอ่มอยูเ่ป็นสขุทกุเมือ่ ไมต่ดิอยูใ่นกาม๑ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมต่ดิอยูใ่นกาม หมายถงึไมต่ดิอยูใ่นวัตถกุามและกเิลสกาม ดว้ยอ านาจกเิลสคอืตัณหาและมจิฉาทฏิฐ ิ

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๙. ปฐมสกุกาสตูร 

   เป็นคนเยอืกเย็น ไมม่อีปุกเิลส 

   ตัดกเิลสเครือ่งขอ้งทกุอยา่ง 

   พงึก าจัดความกระวนกระวายในใจ 

   เขา้ถงึความสงบ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ๑ 

สทุตัตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมสกุกาสตูร 

วา่ดว้ยสกุกาภกิษุณี สตูรที ่๑ 

  [๒๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ภกิษุณีชือ่สกุกามบีรษัิทหมูใ่หญแ่วดลอ้ม 

แสดงธรรมอยู ่ครัง้นัน้ ยักษ์ผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในสกุกาภกิษุณี จากถนนนีไ้ปยัง 

ถนนโนน้ จากตรอกนีไ้ปยงัตรอกโนน้ ในกรงุราชคฤห ์ไดก้ลา่วคาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    พวกมนุษยใ์นกรงุราชคฤหเ์หลา่นี้ 

   ท าอะไรกัน มัวดืม่น ้าผึง้ นอนอยู ่

   ไมเ่ขา้ไปน่ังใกลส้กุกาภกิษุณีผูแ้สดงอมตบทอยู ่

    สว่นพวกคนทีม่ปัีญญา เขา้ใจดืม่อมตบทนัน้ 

   ซึง่เป็นธรรมไมน่ ากลับหลัง ท าผูฟั้งใหชุ้ม่ชืน่ 

   มโีอชะ ดจุบคุคลเดนิทางไกลดืม่น ้าฝน๒ 

ปฐมสกุกาสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๓๕/๑๙๑ 

๒ ด ูข.ุเถร.ี (แปล) ๒๖/๕๔-๕๕/๕๖๓-๕๖๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๑๑. จรีาสตูร 

 

๑๐. ทตุยิสกุกาสูตร 

วา่ดว้ยสกุกาภกิษุณี สตูรที ่๒ 

  [๒๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ อบุาสกคนหนึง่ไดถ้วายโภชนาหารแกส่กุกา- 

ภกิษุณี ครัง้นัน้ ยักษ์ผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในสกุกาภกิษุณี จากถนนนีไ้ปยังถนนโนน้ 

จากตรอกนีไ้ปยังตรอกโนน้ ในกรงุราชคฤห ์ไดก้ลา่วคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    อบุาสกนีม้ปัีญญา 

   ถวายโภชนาหารแกส่กุกาภกิษุณี 

   ผูห้ลดุพน้แลว้จากกเิลสเครือ่งรอ้ยรัดทัง้ปวง 

   ไดป้ระสบบญุมากหนอ 

ทตุยิสกุกาสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. จรีาสตูร 

วา่ดว้ยจรีาภกิษุณี 

  [๒๔๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ อบุาสกคนหนึง่ไดถ้วายจวีรแกจ่รีาภกิษุณี 

ครัง้นัน้ ยักษ์ผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในจรีาภกิษุณี จากถนนนีไ้ปยังถนนโนน้ จากตรอกนี ้

ไปยังตรอกโนน้ ในกรงุราชคฤห ์ไดก้ลา่วคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    อบุาสกนีม้ปัีญญา 

   ถวายจวีรแกจ่รีาภกิษุณี 

   ผูห้ลดุพน้แลว้จากกเิลสเครือ่งประกอบทัง้ปวง 

   ไดป้ระสบบญุมากหนอ 

จรีาสตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๑๒. อาฬวกสตูร 

 

๑๒. อาฬวกสตูร 

วา่ดว้ยอาฬวกยกัษ ์

  [๒๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นภพของอาฬวกยักษ์ เขตเมอืงอาฬว ี

ครัง้นัน้ อาฬวกยักษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ลา่วกับพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ทา่นจงออกมา สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จออกมา 

  อาฬวกยักษ์กลา่ววา่ “ทา่นจงเขา้ไป สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จเขา้ไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ อาฬวกยักษ์ไดก้ลา่วกับพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นจงออกมา 

สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จออกมา 

  อาฬวกยักษ์กลา่ววา่ “ทา่นจงเขา้ไป สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จเขา้ไป 

  แมค้รัง้ที ่๓ อาฬวกยักษ์ไดก้ลา่วกับพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นจงออกมา 

สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จออกมา 

  อาฬวกยักษ์กลา่ววา่ “ทา่นจงเขา้ไป สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ผูม้อีาย”ุ แลว้ก็เสด็จเขา้ไป 

  แมค้รัง้ที ่๔ อาฬวกยักษ์ไดก้ลา่วกับพระผูม้พีระภาคดังนีอ้กีวา่ “ทา่นจงออกมา 

สมณะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเราจักไมอ่อกไปละ ทา่นจะท าอะไรก็จง 

ท าเถดิ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๑๒. อาฬวกสตูร 

  อาฬวกยักษ์ไดก้ลา่ววา่ “สมณะ เราจักถามปัญหากับทา่น ถา้ทา่นไม่ 

พยากรณ์ตอบแกเ่รา เราจักท าจติของทา่นใหพ้ลุง่พลา่น จักฉีกหัวใจของทา่น 

หรอืจักจับทีเ่ทา้แลว้เหวีย่งไปยังฝ่ังแมน่ ้าคงคาขา้งโนน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูม้อีาย ุเราไมเ่ห็นใครเลยในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ทีจ่ะพงึ 

ท าจติของเราใหพ้ลุง่พลา่นได ้ฉีกหัวใจของเรา หรอืจับเราทีเ่ทา้แลว้เหวีย่งไปยัง 

ฝ่ังแมน่ ้าคงคาขา้งโนน้ได ้เชญิทา่นถามตามทีท่า่นตอ้งการเถดิ” 

  อาฬวกยักษ์ถามวา่ 

    อะไรเลา่เป็นทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจ 

   ทีป่ระเสรฐิ ของบรุษุในโลกนี้ 

   อะไรเลา่ทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว้ น าความสขุมาให ้

   อะไรเลา่มรีสล ้าเลศิกวา่รสทัง้หลาย 

   นักปราชญทั์ง้หลายกลา่วถงึชวีติ 

   ของผูเ้ป็นอยูอ่ยา่งไร วา่ประเสรฐิสดุ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    ศรัทธาเป็นทรัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจ 

   ทีป่ระเสรฐิ ของบรุษุในโลกนี้ 

   ธรรม๑ทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว้ น าความสขุมาให ้

   ความสตัยแ์ลมรีสล ้าเลศิกวา่รสทัง้หลาย 

   นักปราชญทั์ง้หลายกลา่วถงึชวีติ 

   ของผูเ้ป็นอยูด่ว้ยปัญญา วา่ประเสรฐิสดุ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลธรรม ๑๐ ประการ อกีนัยหนึง่ หมายถงึธรรมมทีานและศลี เป็นตน้ (ส .ส.อ. 

   ๑/๒๔๖/๓๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

๑๒. อาฬวกสตูร 

  อาฬวกยักษ์ถามวา่ 

    บคุคลขา้มโอฆะ๑ไดอ้ยา่งไรเลา่ 

   ขา้มอรรณพ๑ไดอ้ยา่งไรเลา่ 

   ลว่งทกุขไ์ดอ้ยา่งไรเลา่ บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งไรเลา่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลขา้มโอฆะไดด้ว้ยศรัทธา 

   ขา้มอรรณพไดด้ว้ยความไมป่ระมาท 

   ลว่งทกุขไ์ดด้ว้ยความเพยีร บรสิทุธิไ์ดด้ว้ยปัญญา 

  อาฬวกยักษ์ถามวา่ 

    บคุคลไดปั้ญญาอยา่งไรเลา่ 

   ท าอยา่งไรเลา่จงึจะหาทรัพยไ์ด ้

    บคุคลไดเ้กยีรตยิศอยา่งไรเลา่ 

   ท าอยา่งไรเลา่จงึจะผกูมติรไวไ้ด ้

    บคุคลละโลกนีแ้ลว้ไปสูโ่ลกหนา้ 

   ท าอยา่งไรเลา่จงึจะไมเ่ศรา้โศก 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลเชือ่ธรรมของพระอรหันต ์

   เพือ่บรรลนุพิพาน ไมป่ระมาท 

   มคีวามรอบคอบ ฟังดว้ยด ียอ่มไดปั้ญญา 

    บคุคลผูท้ าการเหมาะเจาะไมท่อดธรุะ 

   ขยันหมั่นเพยีร ยอ่มหาทรัพยไ์ด ้

    บคุคลยอ่มไดเ้กยีรตยิศเพราะความสตัย ์

   บคุคลเมือ่ใหย้อ่มผกูมติรไวไ้ด ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๑ โอฆะ ในทีน่ีห้มายถงึทฏิโฐฆะ อรรณพ หมายถงึภโวฆะ (ดคู าอธบิาย โอฆะ ในขอ้ ๑ หนา้ ๑) (ส .ส.อ. 

   ๑/๒๔๖/๓๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๐. ยักขสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

    บคุคลอยูค่รองเรอืนประกอบดว้ยศรัทธา 

   มธีรรม ๔ ประการนี ้คอื สจัจะ ธรรม๑ ธติ ิจาคะ 

   ละโลกนีไ้ปแลว้ ยอ่มไมเ่ศรา้โศก 

    เชญิทา่นถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหลา่อืน่ดชูวิา่ 

   ในโลกนีม้อีะไรทีจ่ะยิง่ไปกวา่สจัจะ ทมะ๑ ขนัต ิจาคะ เลา่ 

  อาฬวกยักษ์กราบทลูวา่ 

    ท าไมเลา่ ขา้พระองคจ์งึตอ้งถามสมณพราหมณ์ 

   เป็นอันมากในบัดนี ้

   วนันี ้ขา้พระองคร์ูช้ดัถงึประโยชนใ์นภายหนา้ 

    พระพทุธเจา้เสด็จมาถงึเมอืงอาฬว ี

   เพือ่ประโยชนแ์กข่า้พระองคโ์ดยแท ้

   วนันี ้ขา้พระองคร์ูช้ดัถงึทานทีบ่คุคลใหใ้นทีใ่ดมผีลมาก 

    ขา้พระองคจั์กเทีย่วจากบา้นไปยังบา้น 

   จากเมอืงไปยังเมอืง นอบนอ้มพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   และพระธรรมซึง่มสีว่นชกัน าใหเ้ป็นคนด ี

อาฬวกสตูรที ่๑๒ จบ 

ยกัขสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. อนิทกสตูร    ๒. สกักสตูร 

     ๓. สจูโิลมสตูร   ๔. มณภิัททสตูร 

     ๕. สานุสตูร    ๖. ปิยังกรสตูร 

     ๗. ปนัุพพสสุตูร   ๘. สทัุตตสตูร 

     ๙. ปฐมสกุกาสตูร   ๑๐. ทตุยิสกุกาสตูร 

     ๑๑. จรีาสตูร    ๑๒. อาฬวกสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๑ ธรรมะ และ ทมะ ในทีน่ีม้คีวามหมายว่า ปญัญา เหมอืนกัน (ส .ส.อ. ๑/๒๔๖/๓๑๕-๓๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. สวุรีสตูร 

 

๑๑. สกักสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. สวุรีสตูร 

วา่ดว้ยสวุรีเทพบตุร 

  [๒๔๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ พวกอสรูไดร้บกับพวกเทพ ครัง้นัน้ 

ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกสวุรีเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘สวุรีะ พวกอสรูเหลา่นีก้ าลัง 

พากันมารบกับพวกเทพ ทา่นจงไปป้องกันพวกอสรูไวเ้ถดิ’ สวุรีเทพบตุรรับพระบัญชา 

ของทา้วสกักะจอมเทพแลว้ก็เผลอลมืเสยี 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา้วสกักะจอมเทพก็รับสัง่เรยีกสวุรีเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘สวุรีะ 

พวกอสรูเหลา่นัน้ก าลังพากันมารบกับพวกเทพ ท่านจงไปป้องกันพวกอสรูไวเ้ถดิ’ 

แมค้รัง้ที ่๒ สวุรีเทพบตุรรับพระบัญชาของทา้วสกักะจอมเทพแลว้ก็เผลอลมืเสยี 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา้วสกักะจอมเทพก็รับสัง่เรยีกสวุรีเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘สวุรีะ 

พวกอสรูเหลา่นัน้ก าลังพากันมารบกับพวกเทพ ทา่นจงไปป้องกันพวกอสรูไวเ้ถดิ’ 

แมค้รัง้ที ่๓ สวุรีเทพบตุรรับพระบัญชาของทา้วสกักะจอมเทพแลว้ก็เผลอลมืเสยี 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. สวุรีสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสกับสวุรีเทพบตุรดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลไมข่ยัน ไมพ่ยายาม 

   แตป่ระสบความสขุได ้ณ ทีใ่ด 

   สวุรีะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  สวุรีเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    บคุคลผูเ้กยีจครา้น ไมข่ยัน 

   ทัง้ยังไมใ่ชใ้คร ๆ ใหช้ว่ยท ากจิทัง้หลาย 

   เขาพร่ังพรอ้มดว้ยกามทกุอยา่ง ขา้แตท่า้วสกักะ 

   ขอพระองคจ์งตรัสบอกฐานะอันประเสรฐินัน้ 

   แกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ 

    บคุคลผูเ้กยีจครา้น ไมข่ยัน 

   ประสบความสขุทีส่ดุได ้ณ ทีใ่ด 

   สวุรีะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  สวุรีเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักะ ผูป้ระเสรฐิกวา่เทพ 

   ขา้พระองคทั์ง้หลายจะพงึไดค้วามสขุใด 

   โดยไมต่อ้งท าการงาน ขา้แตท่า้วสกักะ 

   ขอพระองคจ์งตรัสบอกความสขุอันประเสรฐินัน้ 

   ทีไ่มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่คีวามคับแคน้ใจ 

   แกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. สสุมิสตูร 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    ถา้ความสขุจะมไีดโ้ดยไมต่อ้งท าการงาน 

   ไมว่า่ในทีไ่หน ๆ ใคร ๆ ก็ด ารงชพีอยูไ่มไ่ด ้

   เพราะน่ันเป็นทางแหง่นพิพาน 

   สวุรีะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็ทา้วสกักะจอมเทพนัน้อาศัยผลบญุของพระองคเ์ป็นอยู ่เสวย 

ราชสมบัตอิันมคีวามเป็นใหญย่ิง่ดว้ยความเป็นใหญแ่หง่เทพชัน้ดาวดงึส ์ยังมา 

พรรณนาคณุแหง่ความเพยีรคอืความขยันได ้ขอ้ทีพ่วกเธอบวชในธรรมวนัิยทีเ่รา 

กลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ขยันหมั่นเพยีร พยายามเพือ่บรรลมุรรคผลทีย่ังไมบ่รรลุ 

เพือ่ไดม้รรคผลทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ท าใหแ้จง้มรรคผลทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ นีจ้ะพงึงดงาม 

ในธรรมวนัิยนีโ้ดยแท”้ 

สวุรีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สสุมิสตูร 

วา่ดว้ยสสุมิเทพบตุร 

  [๒๔๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ พวกอสรูไดร้บกับพวกเทพ ครัง้นัน้ 

ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกสสุมิเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘สสุมิะ พวกอสรูเหลา่นีก้ าลัง 

พากันมารบกับพวกเทพ ทา่นจงไปป้องกันพวกอสรูไวเ้ถดิ’ สสุมิเทพบตุรรับพระบัญชา 

ของทา้วสกักะจอมเทพแลว้ก็เผลอลมืเสยี 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกสสุมิเทพบตุรมาตรัส ฯลฯ แลว้ก็ 

เผลอลมืเสยี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. สสุมิสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่เรยีกสสุมิเทพบตุรมาตรัสวา่ ‘สสุมิะ 

พวกอสรูเหลา่นีก้ าลังพากนัมารบกับพวกเทพ ทา่นจงไปป้องกันพวกอสรูไวเ้ถดิ’ 

  แมค้รัง้ที ่๓ สสุมิเทพบตุรรับพระบัญชาของทา้วสกักะจอมเทพแลว้ก็เผลอลมืเสยี 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสกับสสุมิเทพบตุรดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลไมข่ยัน ไมพ่ยายาม 

   แตป่ระสบความสขุได ้ณ ทีใ่ด 

   สสุมิะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  สสุมิเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    บคุคลผูเ้กยีจครา้น ไมข่ยัน 

   ทัง้ยังไมใ่ชใ้คร ๆ ใหช้ว่ยท ากจิทัง้หลายอกีดว้ย 

   เขาพร่ังพรอ้มดว้ยกามทกุอยา่ง ขา้แตท่า้วสกักะ 

   ขอพระองคจ์งตรัสบอกฐานะอันประเสรฐินัน้ 

   แกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    บคุคลผูเ้กยีจครา้น ไมข่ยัน 

   ประสบความสขุทีส่ดุได ้ณ ทีใ่ด 

   สสุมิะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  สสุมิเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักะ ผูป้ระเสรฐิกวา่เทพ 

   ขา้พระองคทั์ง้หลายจะพงึไดค้วามสขุใด 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ธชคัคสตูร 

   โดยไมต่อ้งท าการงานเลย ขา้แตท่า้วสกักะ 

   ขอพระองคจ์งตรัสบอกความสขุอันประเสรฐินัน้ 

   ทีไ่มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่คีวามคับแคน้ใจ 

   แกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    ถา้ความสขุจะมไีดโ้ดยไมต่อ้งท าการงาน 

   ไมว่า่ในทีไ่หน ๆ ใคร ๆ ก็ด ารงชพีอยูไ่มไ่ด ้

   เพราะน่ันเป็นทางแหง่นพิพาน 

   สสุมิะ ทา่นจงไป ณ ทีนั่น้ 

   และจงพาเราไปใหถ้งึทีนั่น้ดว้ยเถดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็ทา้วสกักะจอมเทพนัน้อาศัยผลบญุของพระองคเ์ป็นอยู ่

เสวยราชสมบัตอิันมคีวามเป็นใหญย่ิง่ดว้ยความเป็นใหญแ่หง่เทพชัน้ดาวดงึส ์ยังมา 

พรรณนาคณุแหง่ความเพยีรคอืความขยันได ้ขอ้ทีพ่วกเธอบวชในธรรมวนัิยทีเ่รา 

กลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ขยันหมั่นเพยีร พยายามเพือ่บรรลมุรรคผลทีย่ังไมบ่รรลุ 

เพือ่ไดม้รรคผลทีย่ังไมไ่ด ้เพือ่ท าใหแ้จง้มรรคผลทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ นีจ้ะพงึงดงาม 

ในธรรมวนัิยนีโ้ดยแท”้ 

สสุมิสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ธชคัคสูตร 

วา่ดว้ยเรือ่งยอดธง 

  [๒๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัส 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ธชคัคสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน 

ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่กับเทพชัน้ดาวดงึสว์า่ 

  ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ถา้ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพอง 

สยองเกลา้ จะพงึเกดิขึน้แกพ่วกเทพผูไ้ปในสงคราม สมัยนัน้ พวกทา่นพงึแลดยูอด 

ธงของเรา เพราะวา่ เมือ่พวกทา่นแลดยูอดธงของเราอยู ่ความกลัว ความหวาด 

สะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

  ถา้พวกทา่นไมแ่ลดยูอดธงของเรา ทนัีน้ พวกทา่นพงึแลดยูอดธงของทา้ว 

ปชาบดเีทวราชเถดิ เพราะวา่ เมือ่พวกทา่นแลดยูอดธงของทา้วปชาบดเีทวราชอยู่ 

ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

  ถา้พวกทา่นไมแ่ลดยูอดธงของทา้วปชาบดเีทวราช ทนัีน้ พวกทา่นก็พงึแลด ู

ยอดธงของทา้ววรณุเทวราชเถดิ เพราะวา่ เมือ่พวกทา่นแลดยูอดธงของทา้ววรณุ- 

เทวราชอยู ่ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ทีจั่กเกดิขึน้ 

ก็จักหายไป 

  ถา้พวกทา่นไมแ่ลดยูอดธงของทา้ววรุณเทวราช ทนัีน้ พวกทา่นพงึแลดู 

ยอดธงของทา้วอสีานเทวราชเถดิ เพราะวา่ เมือ่พวกทา่นแลดยูอดธงของทา้ว- 

อสีานเทวราชอยู ่ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ 

ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

  เมือ่พวกเทพแลดยูอดธงของทา้วสกักะจอมเทพก็ด ีแลดยูอดธงของทา้วปชา- 

บดเีทวราชก็ด ีแลดยูอดธงของทา้ววรุณเทวราชก็ด ีแลดยูอดธงของทา้วอสีาน- 

เทวราชก็ด ีความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ ทีจั่กเกดิขึน้ 

พงึหายไปบา้ง ไมห่ายไปบา้ง 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่ ทา้วสกักะจอมเทพยังไมป่ราศจากราคะ ไมป่ราศจากโทสะ 

ไมป่ราศจากโมหะ เป็นผูม้คีวามกลัว มคีวามหวาดสะดุง้ หนไีปอยู่ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นเรากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย หากวา่ความกลัว 

ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ พงึบังเกดิแกพ่วกเธอผูอ้ยูใ่นป่า 

อยูท่ีโ่คนไม ้หรอือยูใ่นเรอืนวา่ง ทนัีน้ พวกเธอพงึระลกึถงึเราเนอืง ๆ เทา่นัน้วา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ธชคัคสตูร 

  ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

พระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูค้วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๑ ภกิษุทัง้หลาย เพราะวา่ เมือ่พวกเธอระลกึ 

ถงึเราเนอืง ๆ อยู ่ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ 

ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธคณุ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

   ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส, เพราะหักซีก่ าแหง่สงัสาระ 

   คอืการเวยีนว่ายตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

   ๒. ชือ่วา่ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

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

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีร่ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ตแิละอบัุต ิ(๓) อาสวักขย- 

   ญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ ญาณทีเ่ป็นวปัิสสนา (๒) มโนมยทิธ ิ

   มฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง ๆ (๔) ทพิพโสต หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิญาณ ก าหนดรูจ้ติผูอ้ ืน่ 

   ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์หรอืเรยีกจุตปูปาตญาณ 

   (๘) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ 

   จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสัมปทา ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสังวร ความส ารวมอนิทรยี ์

   (๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบ 

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

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

   (๑๕) จตตุถฌาน 

   ๔. ชือ่วา่ผูเ้สด็จไปด ีเพราะทรงด าเนนิรดุหนา้ไปไมห่วนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ 

   ๕. ชือ่วา่ผูรู้แ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิแหง่โลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความดับโลก 

   (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ และมรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอื สังขารโลก สัตวโ์ลก และโอกาสโลก 

   ๖. ชือ่วา่สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกผูท้ีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์อมนุษย ์

   สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายต่าง ๆ 

   ๗. ชือ่วา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษย ์ดว้ย 

   ประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชน์ในโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิใน 

   สวรรคก์ลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

   ๘. ชือ่วา่เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมด ดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

   ๙. ชือ่วา่เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบดว้ย 

   ราคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน โลกตุตรธรรม ยศ สริ ิความส าเร็จประโยชน ์

   ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคลายตัณหา 

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

   เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑๑๕-๑๑๘,สารตฺถ. ฏกีา ๑/๒๗๐-๔๐๐) 

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

   (๒) เป็นสารถฝึีกผูค้วรฝึกได ้(ว.ิอ. ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓, วสิทุธ.ิ ๑/๒๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ธชคัคสตูร 

  ถา้พวกเธอไมร่ะลกึถงึเราเนอืง ๆ ทนัีน้ พวกเธอพงึระลกึถงึพระธรรมเนอืง ๆ 

วา่พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรู ้

เฉพาะตน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะวา่ เมือ่พวกเธอระลกึถงึพระธรรมอยูเ่นอืง ๆ ความกลัว 

ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกลา้ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

  ถา้พวกเธอไมร่ะลกึถงึพระธรรมเนอืง ๆ ทนัีน้ พวกเธอพงึระลกึถงึพระสงฆ ์

เนอืง ๆ วา่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัต ิ

ถกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆส์าวกของ 

พระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแก่ 

ทักษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก เพราะวา่ เมือ่พวก 

เธอระลกึถงึพระสงฆอ์ยูเ่นอืง ๆ ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพอง 

สยองเกลา้ทีจั่กเกดิขึน้ก็จักหายไป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่ พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูป้ราศจากราคะ ปราศจาก 

โทสะ ปราศจากโมหะ เป็นผูไ้มม่คีวามกลัว ไมห่วาดเสยีว ไมส่ะดุง้ ไมห่นไีป” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยูใ่นป่าก็ด ี

   อยูท่ีโ่คนไมก็้ด ีอยูใ่นเรอืนวา่งก็ด ี

   พงึระลกึถงึพระสมัมาสมัพทุธเจา้เถดิ 

   ความกลัวไมพ่งึมแีกเ่ธอทัง้หลาย 

    ถา้เธอทัง้หลายไมร่ะลกึถงึพระพทุธเจา้ 

   ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ผูอ้งอาจกวา่นรชน 

   ทนัีน้ เธอทัง้หลายพงึระลกึถงึพระธรรม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. เวปจติตสิตูร 

   ซึง่เป็นเหตนุ าออกจากทกุข ์

   ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวด้แีลว้ 

    ถา้เธอทัง้หลายไมร่ะลกึถงึพระธรรม 

   ซึง่เป็นเหตนุ าออกจากทกุข ์

   ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวด้แีลว้ 

   ทนัีน้ เธอทัง้หลายพงึระลกึถงึพระสงฆ ์

   ผูเ้ป็นนาบญุ ไมม่นีาบญุอืน่ยิง่กวา่ 

    ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เธอทัง้หลายระลกึถงึ 

   พระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆอ์ยู ่

   ความกลัวก็ด ีความหวาดสะดุง้ก็ด ี

   ความขนพองสยองเกลา้ก็ด ีจักไมม่เีลย 

ธชคัคสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เวปจติตสิตูร 

วา่ดว้ยทา้วเวปจติต ิ

  [๒๕๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีฯลฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน 

ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูรับสัง่กับพวกอสรูวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย ถา้เมือ่ 

สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน พวกอสรูพงึชนะ พวกเทพพงึพา่ยแพ ้

เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึจองจ าทา้วสกักะจอมเทพดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕๑ 

รวมทัง้เครือ่งผกูคอ แลว้พงึน ามายังเมอืงอสรูในส านักของเรา’ 

  ฝ่ายทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่กับเทพชัน้ดาวดงึสทั์ง้หลายวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์

ทัง้หลาย ถา้เมือ่สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน พวกเทพพงึชนะ พวกอสรู

 

เชงิอรรถ : 

๑ เครือ่งจองจ าท ัง้ ๕ ไดแ้ก ่เครือ่งจองจ าอวัยวะ ๕ สว่น คอื มอื ๒ เทา้ ๒ ล าคอ ๑ (ส .ส.อ. ๑/๒๕๐/๓๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. เวปจติตสิตูร 

พงึพา่ยแพ ้เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึจองจ าทา้วเวปจติตจิอมอสรู ดว้ยเครือ่ง 

จองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ แลว้พงึน ามายังสภาชือ่สธุรรมา ในส านักของเรา’ 

  สงครามครัง้นัน้ พวกเทพชนะ พวกอสรูพา่ยแพ ้ตอ่มาเทพชัน้ดาวดงึสไ์ด ้

จองจ าทา้วเวปจติตจิอมอสรูดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ แลว้น ามา 

ยังสภาชือ่สธุรรมา ในส านักของทา้วสกักะจอมเทพ ไดย้นิวา่ ทา้วเวปจติตจิอมอสรู 

ถกูจองจ าดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ ไดด้า่บรภิาษทา้วสกักะ 

จอมเทพ ซึง่ก าลังเสด็จเขา้และออกยังสภาชือ่สธุรรมา ดว้ยวาจาหยาบคาย อันมใิช ่

วาจาของสตับรุษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ มาตลเีทพบตุรผูส้งเคราะห ์ไดท้ลูถามทา้วสกักะ 

จอมเทพดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักมฆวาน 

   พระองคไ์ดท้รงสดับถอ้ยค าอันหยาบคาย 

   ตอ่หนา้ของทา้วเวปจติตจิอมอสรู 

   ยังทรงอดทนไดเ้พราะความกลัว 

   หรอืเพราะไมม่กี าลัง พระเจา้ขา้ 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ 

    เราอดทนถอ้ยค าอันหยาบคาย 

   ของทา้วเวปจติตไิดเ้พราะความกลัว 

   หรอืเพราะไมม่กี าลังก็หาไม ่

   ดว้ยวา่ วญิญชูนเชน่เราจะพงึโตต้อบกับคนพาลท าไม 

  มาตลเีทพบตุรกราบทลูวา่ 

    พวกคนพาลพงึท าลายไดท้กุสิง่ทกุอยา่ง 

   ถา้เราไมก่ดีกันไวเ้สยีกอ่น 

   เพราะฉะนัน้ ธรีชนพงึกดีกนัพวกคนพาลไว ้

   ดว้ยอาชญาอยา่งรนุแรง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. เวปจติตสิตูร 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    ผูใ้ดรูว้า่คนอืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   เราเห็นวา่ การสงบใจไวไ้ดข้องผูนั้น้ 

   เป็นการกดีกันพวกคนพาลไวไ้ด ้

  มาตลเีทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้ววาสวะ ขา้พระองคเ์ห็นคณุ 

   และโทษในความอดกลัน้นีว้า่ 

   เมือ่ใด คนพาลยอ่มเขา้ใจบคุคลนัน้วา่ 

   ผูน้ีย้อ่มอดกลัน้ตอ่เราเพราะความกลัว 

   เมือ่นัน้ คนมปัีญญาทราม ก็ยิง่ขม่ขีผู่นั้น้ 

   เหมอืนโคตัวทีม่กี าลังขม่ขีโ่คตัวทีแ่พใ้หห้นไีป ฉะนัน้ 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    บคุคลจะเขา้ใจวา่ คนนีอ้ดกลัน้ตอ่เราได ้

   เพราะความกลัว หรอืไมก็่ตามท ี

   ประโยชนทั์ง้หลายของตนเป็นอยา่งยิง่ 

   ประโยชนอ์ืน่ทีย่ ิง่กวา่ขนัตไิมม่ ี

    บคุคลใดเป็นคนแข็งแรง 

   อดกลัน้ตอ่ผูอ้อ่นแรงกวา่ได ้

   ความอดกลัน้ของบคุคลนัน้ 

   บัณฑติทัง้หลายกลา่ววา่เป็นขนัตอิยา่งยิง่ 

   เพราะวา่บคุคลผูอ้อ่นแรงจ าตอ้งอดทนอยูเ่อง 

    ก าลังของบคุคลใดไมเ่ขม้แข็ง 

   บัณฑติทัง้หลายกลา่วถงึก าลังของบคุคลนัน้วา่ ไมใ่ชก่ าลัง 

   เพราะวา่ไมม่บีคุคลใดกลา่วโตต้อบบคุคลผูม้กี าลัง 

   และมธีรรมคุม้ครองแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. สภุาสติชยสตูร 

    ผูใ้ดโกรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ผูนั้น้ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ เพราะการโกรธตอบนัน้ 

   บคุคลผูไ้มโ่กรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก 

    ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   ผูนั้น้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

    เมือ่ผูนั้น้รักษาประโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

   ชนทัง้หลายผูไ้มฉ่ลาดในธรรมยอ่มเขา้ใจวา่เป็นคนโง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็ทา้วสกักะจอมเทพนัน้อาศัยผลบญุของพระองคเ์ป็นอยู ่

เสวยราชสมบัตอิันมคีวามเป็นใหญย่ิง่ดว้ยความเป็นใหญแ่หง่เทพชัน้ดาวดงึส ์ยังมา 

พรรณนาคณุของขนัตแิละโสรัจจะไว ้ก็ขอ้ทีพ่วกเธอบวชในธรรมวนัิยทีเ่รากลา่ว 

ชอบแลว้ เป็นผูอ้ดทนและสงบเสงีย่มได ้นีจ้ะพงึงดงามในธรรมวนัิยนีโ้ดยแท”้ 

เวปจติตสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สภุาสติชยสตูร 

วา่ดว้ยการแขง่ขนัค าสภุาษติ 

  [๒๕๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน 

ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ ‘ทา่นจอมเทพ 

เราจงมาชนะกันดว้ยการกลา่วค าสภุาษิตเถดิ’ ทา้วสักกะจอมเทพตรัสวา่ ‘ทา่นทา้ว- 

เวปจติต ิตกลงตามนัน้ พวกเรามาเอาชนะกันดว้ยการกลา่วค าสภุาษิต’ ครัง้นัน้ 

พวกเทพและพวกอสรูไดร้ว่มกันตัง้ผูต้ัดสนิโดยมกีตกิาวา่ ‘ผูต้ัดสนิเหลา่นีจ้ะตอ้งรู ้

ท่ัวถงึค าสภุาษิต และค าทพุภาษิต’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. สภุาสติชยสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ 

‘ทา่นจอมเทพ ทา่นจงตรัสคาถาขึน้กอ่น’ เมือ่ทา้วเวปจติตกิลา่วเชน่นี ้ทา้วสักกะ 

จอมเทพไดต้รัสกับทา้วเวปจติตจิอมอสรูวา่ ‘ทา่นทา้วเวปจติต ิทา่นเป็นเทพใน 

เทวโลกนีม้ากอ่น ฉะนัน้ ขอใหท้า่นจงกลา่วคาถากอ่น เมือ่ทา้วสกักะตรัสเชน่นีแ้ลว้ 

ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    พวกคนพาลพงึท าลายไดท้กุสิง่ทกุอยา่ง 

   ถา้เราไมก่ดีกันไวเ้สยีกอ่น 

   เพราะฉะนัน้ ธรีชนพงึกดีกนัพวกคนพาลไว ้

   ดว้ยอาชญาอยา่งรนุแรง 

  เมือ่ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วคาถานีแ้ลว้ พวกอสรูพากันอนุโมทนา 

พวกเทพตา่งก็พากันนิง่เฉย ล าดับนัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับทา้วสกักะ 

จอมเทพวา่ ‘ทา่นจอมเทพ ทา่นจงกลา่วคาถาเถดิ’ เมือ่ทา้วเวปจติตกิลา่วเชน่นีแ้ลว้ 

ทา้วสกักะจอมเทพไดก้ลา่วคาถานี้วา่ 

    ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   เราเห็นวา่ การสงบใจไวไ้ดข้องผูนั้น้ 

   เป็นการกดีกันพวกคนพาลไวไ้ด ้

  เมือ่ทา้วสกักะจอมเทพไดก้ลา่วคาถานีแ้ลว้ พวกเทพก็พากันอนุโมทนา พวกอสรู 

ก็พากันนิง่เฉย ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสกับทา้วเวปจติตจิอมอสรูดงันีว้า่ 

‘ทา้วเวปจติต ิทา่นจงกลา่วคาถาตอ่ไปเถดิ’ เมือ่ทา้วสกักะตรัสเชน่นี ้ทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรูไดก้ลา่วคาถานีว้า่ 

    ทา่นทา้ววาสวะ ขา้พเจา้เห็นคณุ 

   และโทษในความอดกลัน้นีว้า่ 

   เมือ่ใด คนพาลเขา้ใจบคุคลนัน้วา่ 

   ผูน้ีย้อ่มอดกลัน้ตอ่เราเพราะความกลัว 

   เมือ่นัน้ คนมปัีญญาทรามก็ยิง่ขม่ขีผู่นั้น้ 

   เหมอืนโคตัวทีม่กี าลังขม่ขีโ่คตัวทีแ่พใ้หห้นไีป ฉะนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. สภุาสติชยสตูร 

  เมือ่ทา้วเวปจติตจิอมอสรูกลา่วคาถานีแ้ลว้ พวกอสรูพากันอนุโมทนา พวกเทพ 

ตา่งก็นิง่เฉย ล าดับนัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดงันีว้า่ 

‘ทา่นจอมเทพ ทา่นจงกลา่วคาถาตอ่ไปเถดิ’ เมือ่ทา้วเวปจติตจิอมอสรูกลา่วเชน่นี ้

ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสคาถาเหลา่นีว้า่ 

    บคุคลจะเขา้ใจวา่ผูน้ีอ้ดกลัน้ตอ่เราได ้

   เพราะความกลัวหรอืไมก็่ตามท ี

   ประโยชนทั์ง้หลายของตนเป็นอยา่งยิง่ 

   ประโยชนท์ีย่ ิง่กวา่ขนัตไิมม่ ี

    บคุคลใดเป็นคนแข็งแรง 

   อดกลัน้ตอ่ผูอ้อ่นแรงกวา่ได ้

   ความอดกลัน้ของบคุคลนัน้ 

   บัณฑติทัง้หลายกลา่ววา่เป็นขนัตอิยา่งยิง่ 

   เพราะวา่บคุคลผูแ้ข็งแรงจ าตอ้งอดทนอยูเ่อง 

    ก าลังของบคุคลใดไมเ่ขม้แข็ง 

   บัณฑติทัง้หลายกลา่วถงึก าลังของบคุคลนัน้วา่ ไมใ่ชก่ าลัง 

   เพราะวา่ไมม่บีคุคลใดกลา่วโตต้อบบคุคลผูม้กี าลัง 

   และมธีรรมคุม้ครองแลว้ 

    ผูใ้ดโกรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ผูนั้น้ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ เพราะการโกรธตอบนัน้ 

   บคุคลผูไ้มโ่กรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก 

    ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้

   ผูนั้น้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. กลุาวกสตูร 

    เมือ่ผูนั้น้รักษาประโยชนข์องคนทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ ืน่ 

   ชนทัง้หลายผูไ้มฉ่ลาดในธรรมยอ่มเขา้ใจวา่เป็นคนโง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสคาถาเหลา่นีแ้ลว้ พวกเทพพากัน 

อนุโมทนา พวกอสรูตา่งก็นิง่เฉย ครัง้นัน้ ผูต้ัดสนิทัง้ของพวกเทพและพวกอสรูได ้

กลา่วดังนีว้า่ ‘ทา้วเวปจติตจิอมอสรูตรัสคาถาทัง้หลายแลว้ แตค่าถาเหลา่นัน้มคีวาม 

เกีย่วขอ้งกับอาชญา มคีวามเกีย่วขอ้งกับศัสตรา เพราะเหตนัุน้ จงึยังมคีวาม 

ทะเลาะ ความแกง่แยง่ ความววิาท สว่นทา้วสกักะจอมเทพตรัสคาถาทัง้หลายแลว้ 

คาถาเหลา่นัน้ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับอาชญา ไมเ่กีย่วขอ้งกับศัสตรา เพราะเหตนัุน้ จงึไมม่ ี

ความทะเลาะ ไมม่คีวามแกง่แยง่ ไมม่คีวามววิาท ทา้วสกักะจอมเทพชนะเพราะได ้

กลา่วค าสภุาษิต ชยัชนะดว้ยการกลา่วค าสภุาษิต ไดเ้ป็นของทา้วสกักะจอมเทพ 

ดว้ยประการฉะนี”้ 

สภุาสติชยสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กลุาวกสตูร 

วา่ดว้ยรงันก 

  [๒๕๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทพกับอสรูประชดิกัน 

สงครามครัง้นัน้พวกอสรูเป็นฝ่ายชนะ พวกเทพเป็นฝ่ายพา่ยแพ ้พวกเทพผูพ้า่ยแพ ้

ตา่งพากันหนไีปทางทศิเหนอื พวกอสรูไดช้วนกันไลต่ดิตามพวกเทพเหลา่นัน้ไปทันท ี

ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสกับมาตลสีงัคาหกเทพบตุรดว้ยคาถาวา่ 

    มาตล ีเธอจงหลกีเลีย่งรังนกในป่างิว้ 

   โดยบา่ยหนา้รถกลับ 

   ถงึเราจะตอ้งสละชวีติใหพ้วกอสรูก็ตามท ี

   ขออยา่ใหน้กเหลา่นีพ้ลัดพรากจากรังเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. นทพุภยิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตลสีงัคาหกเทพบตุรรับพระด ารัสของทา้วสกักะจอมเทพวา่ 

‘ขอความเจรญิจงมแีดพ่ระองค’์ แลว้ใหร้ถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว 

หันกลับ ครัง้นัน้ พวกอสรูคดิวา่ ‘บัดนี ้รถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว 

ของทา้วสกักะจอมเทพหนักลับมาแลว้ พวกเทพคงจักท าสงครามกับพวกอสรู 

เป็นครัง้ที ่๒ อกีแน่’ พวกอสรูตา่งตกใจหนกีลับเขา้ไปยังเมอืงอสรู ชยัชนะครัง้นี ้

เป็นชยัชนะเพราะธรรมอยา่งแทจ้รงิของทา้วสกักะจอมเทพ ดว้ยประการฉะนี ้

กลุาวกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. นทพุภยิสตูร 

วา่ดว้ยการไมป่ระทษุรา้ย 

  [๒๕๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพทรงหลกีเรน้ประทับ 

พักผอ่นอยูใ่นทีพั่กเกดิความร าพงึอยา่งนี้วา่ ‘เราไมค่วรประทษุรา้ยแมแ้กผู่ท้ีเ่ป็น 

ขา้ศกึตอ่เรา’ ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดท้ราบความร าพงึของทา้วสกักะ 

จอมเทพดว้ยใจของตนแลว้ เขา้ไปหาทา้วสกักะจอมเทพจนถงึทีป่ระทับ ทา้วสกักะ 

จอมเทพไดท้อดพระเนตรเห็นทา้วเวปจติตจิอมอสรูมาแตไ่กลทเีดยีว จงึไดต้รัสกับ 

ทา้วเวปจติตจิอมอสรูดังนีว้า่ ‘หยดุเถดิ ทา่นทา้วเวปจติต ิทา่นถกูจับแลว้’ 

  ทา้วเวปจติตถิามวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นละทิง้ความคดิครัง้กอ่นของทา่น 

แลว้หรอื’ ทา้วสกักะตรัสวา่ ‘ทา่นทา้วเวปจติต ิขอใหท้า่นจงสาบานเพือ่ทีจ่ะไม ่

ประทษุรา้ยตอ่เรา’ 

  ทา้วเวปจติตกิลา่วคาถาวา่ 

    ทา่นทา้วสชุมับด ีบาปของคนพดูเท็จ 

   บาปของคนผูต้เิตยีนพระอรยิะ 

   บาปของคนผูป้ระทษุรา้ยตอ่มติร 

   และบาปของคนอกตัญญ ู

   จงถกูตอ้งผูป้ระทษุรา้ยทา่นเถดิ 

นทพุภยิสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. เวโรจนอสรุนิทสตูร 

 

๘. เวโรจนอสรุนิทสตูร 

วา่ดว้ยทา้วเวโรจนะจอมอสรู 

  [๒๕๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับ 

พักผอ่นอยูใ่นทีพั่กกลางวนั ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพกับทา้วเวโรจนะจอมอสรู 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ แลว้ไดย้นืพงิบานประตคูนละขา้ง ล าดับนัน้ 

ทา้วเวโรจนะจอมอสรูไดก้ลา่วคาถานี ้ในส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    บรุษุควรพยายามไปจนกวา่ประโยชนจ์ะส าเร็จ 

   ประโยชนอ์ันงดงามอยูท่ีค่วามส าเร็จ 

   นีเ่ป็นถอ้ยค าของเวโรจนะ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ 

    บรุษุควรพยายามไปจนกวา่ประโยชนจ์ะส าเร็จ 

   ประโยชนทั์ง้หลายอันงดงามอยูท่ีค่วามส าเร็จ 

   ประโยชนอ์ืน่ทีย่ ิง่กวา่ขนัตไิมม่ ี

  ทา้วเวโรจนะจอมอสรูกลา่ววา่ 

    สรรพสตัวม์คีวามตอ้งการในสิง่นัน้ ๆ ตามสมควร 

   สว่นการบรโิภคของสรรพสตัว ์มกีารปรงุแตง่เป็นอยา่งด ี

   ประโยชนทั์ง้หลายอันงดงามอยูท่ีค่วามส าเร็จ 

   นีเ้ป็นถอ้ยค าของเวโรจนะ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ 

    สรรพสตัวม์คีวามตอ้งการในสิง่นัน้ ๆ ตามสมควร 

   สว่นการบรโิภคของสรรพสตัว ์มกีารปรงุแตง่เป็นอยา่งด ี

   ประโยชนทั์ง้หลายอันงดงามอยูท่ีค่วามส าเร็จ 

   ประโยชนอ์ืน่ทีย่ ิง่กวา่ขนัตไิมม่ ี

เวโรจนอสรุนิทสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. อารัญญกสตูร 

 

๙. อารญัญกสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูใ่นป่า 

  [๒๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมจ านวนมากอาศัย 

อยูใ่นกฎุทีีม่งุดว้ยใบไมใ้นราวป่า ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพกับทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรู เขา้ไปหาฤๅษีผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรู ทรงฉลองพระบาทหนาหลายชัน้ ทรงพระขรรค ์มผีูก้ัน้ฉัตรให ้เขา้ไปสู ่

อาศรมทางประตพูเิศษ เขา้ไปใกลฤ้ๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้หา่งไมถ่งึวา 

สว่นทา้วสกักะจอมเทพทรงถอดฉลองพระบาท ประทานพระขรรคใ์หแ้กผู่อ้ ืน่ รับสัง่ 

ใหล้ดฉัตร เสด็จเขา้ไปทางอาศรมโดยทางประตเูขา้ออก ประคองอัญชลนีอบนอ้ม 

ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้แลว้อยูใ่ตล้ม ครัง้นัน้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

เหลา่นัน้ ไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดว้ยคาถาวา่ 

    กลิน่ของฤๅษีผูป้ระพฤตพิรตมานาน 

   ยอ่มฟุ้งจากกายไปตามลม 

   ทา้วสหัสนัยน์๑ พระองคจ์งถอยไปจากทีน่ี ้

   ทา้วเทวราช กลิน่ของพวกฤๅษี ไมส่ะอาด 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ 

    กลิน่ของพวกฤๅษีผูป้ระพฤตพิรตมานาน 

   ยอ่มฟุ้งจากกายไปตามลม 

   ทา่นเจา้ขา้ พวกขา้พเจา้ตา่งก็มุง่หวงักลิน่นี้ 

   เหมอืนคนมุง่หวงัระเบยีบดอกไมอ้ันวจิติรบนศรีษะ ฉะนัน้ 

   พวกเทพหามคีวามส าคัญในกลิน่ 

   ของผูม้ศีลีนีว้า่ เป็นสิง่ปฏกิลูไม ่

อารญัญกสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทา้วสหสันยัน ์หมายถงึทา้วสักกะจอมเทพผูท้รงคดิเนือ้ความไดตั้ง้พันโดยครูเ่ดยีว (ดขูอ้ ๒๕๘/๓๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. สมทุทกสตูร 

 

๑๐. สมทุทกสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูใ่กลฝ้ั่งสมทุร 

  [๒๕๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมจ านวนมาก 

อาศัยอยูใ่นกฎุทีีม่งุดว้ยใบไมใ้กลฝ่ั้งสมทุร สมัยนัน้ สงครามระหวา่งพวกเทพกับ 

อสรูประชดิกัน ครัง้นัน้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ 

‘พวกเทพด ารงอยูใ่นธรรม พวกอสรูไมด่ ารงอยูใ่นธรรม ภัยจากพวกอสรูพงึเกดิ 

แกพ่วกเรา ทางทีด่พีวกเราพงึเขา้ไปหาทา้วสมพรจอมอสรูแลว้ขออภัยทา่นเถดิ’ 

ครัง้นัน้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้ ไดห้ายตัวจากกฎุทีีม่งุดว้ยใบไม ้

ใกลฝ่ั้งสมทุรไปปรากฏอยูต่รงหนา้ทา้วสมพรจอมอสรู เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขน 

ออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ ครัง้นัน้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้ ไดก้ลา่ว 

กับทา้วสมพรจอมอสรูดว้ยคาถาวา่ 

    พวกฤๅษีมาขออภัยกับทา่นทา้วสมพร 

   การใหภ้ัยหรอืใหอ้ภัย ทา่นกระท าไดโ้ดยแท ้

  ทา้วสมพรจอมอสรูไดก้ลา่ววา่ 

    ไมม่กีารใหอ้ภัยแกพ่วกฤๅษี 

   ผูช้ัว่ชา้ ผูค้บหาทา้วสกักะ 

   เราใหภ้ัยเทา่นัน้แกพ่วกทา่นผูข้ออภัย 

  พวกฤๅษีกลา่ววา่ 

    ทา่นใหภ้ัยเทา่นัน้แกพ่วกเราผูข้ออภัย 

   พวกเราขอรับเอาแตอ่ภัยอยา่งเดยีว 

   สว่นภัยจงเป็นของทา่นเถดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรในวรรค 

    บคุคลหวา่นพชืเชน่ใด ยอ่มไดผ้ลเชน่นัน้ 

   คนท าดยีอ่มไดด้ ีท าชัว่ยอ่มไดช้ัว่ 

   พอ่ ทา่นหวา่นพชืลงไปแลว้ ทา่นจักตอ้งเสวยผลของมัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ฤๅษีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรมเหลา่นัน้ ไดส้าปแชง่ทา้ว 

สมพรจอมอสรูแลว้หายตวัไปตอ่หนา้ทา้วสมพรจอมอสรู ไปปรากฏอยู ่ณ กฎุทีี ่

มงุดว้ยใบไมใ้กลฝ่ั้งสมทุร เหมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

ครัง้นัน้ ทา้วสมพรจอมอสรูถกูฤๅษีผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมสาปแชง่แลว้ ไดย้นิวา่ 

ในคนืนัน้ ตกใจหวาดหวัน่ถงึสามครัง้ 

สมทุทกสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

๑. สวุรีสตูร    ๒. สสุมิสตูร 

    ๓. ธชคัคสตูร    ๔. เวปจติตสิตูร 

    ๕. สภุาสติชยสตูร   ๖. กลุาวกสตูร 

    ๗. นทพุภยิสตูร   ๘. เวโรจนอสรุนิทสตูร 

    ๙. อารัญญกสตูร   ๑๐. สมทุทกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. ปฐมเทวสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. ปฐมเทวสตูร 

วา่ดว้ยเทพ สตูรที ่๑ 

  [๒๕๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น 

ไดส้มาทานวตัตบท ๗ ประการอยา่งบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวตัตบท ๗ ประการ 

จงึไดเ้ป็นทา้วสกักะ 

  วตัตบท ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราพงึเลีย้งมารดาและบดิาตลอดชวีติ 

   ๒. เราพงึประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลูตลอดชวีติ 

   ๓. เราพงึพดูจาแตค่ าออ่นหวานตลอดชวีติ 

   ๔. เราไมพ่งึพดูค าสอ่เสยีดตลอดชวีติ 

   ๕. เราพงึมใีจปราศจากความตระหนีท่ีเ่ป็นมลทนิ อยูค่รองเรอืน มกีาร 

       บรจิาคเป็นประจ า มมีอืชุม่เป็นนติย ์ยนิดใีนการเสยีสละ ควรทีผู่ ้

       อืน่จะขอ ยนิดใีนการแจกจา่ยทานตลอดชวีติ 

   ๖. เราพงึพดูแตค่ าสตัยต์ลอดชวีติ 

   ๗. เราไมพ่งึโกรธตลอดชวีติ ถา้แมค้วามโกรธพงึเกดิขึน้แกเ่รา เราก็จะ 

       ก าจัดโดยฉับพลันทันท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น 

ไดส้มาทานวตัตบท ๗ ประการนีอ้ยา่งบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวตัตบท ๗ ประการ 

จงึไดเ้ป็นทา้วสกักะ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. ทตุยิเทวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    เทพชัน้ดาวดงึสก์ลา่วถงึนรชนผูเ้ลีย้งมารดาและบดิา 

   มปีกตปิระพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู 

   เจรจาแตค่ าออ่นหวาน สมานมติร ละค าสอ่เสยีด 

   ประกอบในอบุายก าจัดความตระหนี ่มวีาจาสตัย ์

   ครอบง าความโกรธไดนั้น้แลวา่ เป็นสตับรุษุ 

ปฐมเทวสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิเทวสตูร 

วา่ดว้ยเทพ สตูรที ่๒ 

  [๒๕๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น 

เป็นมาณพชือ่มฆะ เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วมฆวาน’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้ห ้

ทานมากอ่น เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วปรุนิททะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้ห ้

ทานโดยเคารพ เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสกักะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้ห ้

ทีพั่กอาศัย เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้ววาสวะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ ทรงคดิเนือ้ความไดต้ัง้พันโดยครูเ่ดยีว 

เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสหัสนัยน’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ ทรงมนีางอสรุกญัญานามวา่สชุา เป็น 

ปชาบด ีเพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสชุมับด’ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. ทตุยิเทวสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เสวยราชสมบัตอิันมคีวามเป็นใหญย่ิง่ดว้ย 

ความเป็นใหญแ่หง่เทพชัน้ดาวดงึส ์เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วเทวานมนิทะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น 

ไดส้มาทานวตัตบท ๗ ประการอยา่งบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวตัตบท ๗ ประการจงึ 

ไดเ้ป็นทา้วสกักะ 

  วตัตบท ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราพงึเลีย้งมารดาและบดิาตลอดชวีติ 

   ๒. เราพงึประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลูตลอดชวีติ 

   ๓. เราพงึพดูจาแตค่ าออ่นหวานตลอดชวีติ 

   ๔. เราไมพ่งึพดูค าสอ่เสยีดตลอดชวีติ 

   ๕. เราพงึมใีจปราศจากความตระหนีท่ีเ่ป็นมลทนิ อยูค่รองเรอืน มกีาร 

       บรจิาคเป็นประจ า มมีอืชุม่เป็นนติย ์ยนิดใีนการเสยีสละ ควรทีผู่ ้

       อืน่จะขอ ยนิดใีนการแจกจา่ยทานตลอดชวีติ 

   ๖. เราพงึพดูแตค่ าสตัยต์ลอดชวีติ 

   ๗. เราไมพ่งึโกรธตลอดชวีติ ถา้แมค้วามโกรธพงึเกดิขึน้แกเ่รา เราก็จะ 

       ก าจัดโดยฉับพลันทันท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น 

ไดส้มาทานวตัตบท ๗ ประการนีอ้ยา่งบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวตัตบท ๗ ประการ 

จงึไดเ้ป็นทา้วสกักะ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    เทพชัน้ดาวดงึสก์ลา่วถงึนรชนผูเ้ลีย้งมารดาและบดิา 

   มปีกตปิระพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู 

   เจรจาแตค่ าออ่นหวาน สมานมติร ละค าสอ่เสยีด 

   ประกอบในอบุายก าจัดความตระหนี ่มวีาจาสตัย ์

   ครอบง าความโกรธไดนั้น้แลวา่ เป็นสตับรุษุ 

ทตุยิเทวสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ตตยิเทวสตูร 

 

๓. ตตยิเทวสตูร 

วา่ดว้ยเทพ สตูรที ่๓ 

  [๒๕๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ เจา้ลจิฉวนีามวา่มหาล ีเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงเห็นทา้วสกักะจอมเทพหรอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาล ีตถาคตเห็นทา้วสกักะจอมเทพ” 

  เจา้มหาลไีดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็ผูท้ีพ่ระองคท์รงเห็นนัน้ 

คงเป็นรปูจ าลองของทา้วสกักะเป็นแน่ เพราะวา่ทา้วสกักะจอมเทพยากทีใ่คร ๆ จะ 

เห็นได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาล ีตถาคตรูจั้กทา้วสกักะดว้ย รูธ้รรมทีท่ าใหเ้ป็นทา้วสกักะดว้ย ทัง้ยังรู ้

ถงึธรรมทีท่า้วสกักะสมาทานแลว้ไดเ้ป็นทา้วสกักะดว้ย 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น เป็นมาณพ 

ชือ่มฆะ เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วมฆวาน’ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้หท้าน 

มากอ่น เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วปรุนิททะ’ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้หท้าน 

โดยเคารพ เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสกักะ’ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดใ้หท้ีพั่ก 

อาศัย เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้ววาสวะ’ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ ทรงคดิเนือ้ความตัง้พันไดโ้ดยครูเ่ดยีว เพราะเหตนัุน้ 

จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสหัสนัยน’์ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ ทรงมนีางอสรุกัญญานามวา่สชุา เป็นปชาบด ี

เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วสชุมับด’ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ตตยิเทวสตูร 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เสวยราชสมบัตอิันมคีวามเป็นใหญย่ิง่ดว้ยความ 

เป็นใหญแ่หง่เทพชัน้ดาวดงึส ์เพราะเหตนัุน้ จงึไดพ้ระนามวา่ ‘ทา้วเทวานมนิทะ’ 

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดส้มาทาน 

วตัตบท ๗ ประการนีอ้ยา่งบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวัตตบท ๗ ประการ จงึไดเ้ป็น 

ทา้วสกักะ 

  วตัตบท ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราพงึเลีย้งมารดาและบดิาตลอดชวีติ 

   ๒. เราพงึประพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลูตลอดชวีติ 

   ๓. เราพงึพดูจาแตค่ าออ่นหวานตลอดชวีติ 

   ๔. เราไมพ่งึพดูค าสอ่เสยีดตลอดชวีติ 

   ๕. เราพงึมใีจปราศจากความตระหนีท่ีเ่ป็นมลทนิ อยูค่รองเรอืน มกีาร 

       บรจิาคเป็นประจ า มมีอืชุม่เป็นนติย ์ยนิดใีนการเสยีสละ ควรทีผู่ ้

       อืน่จะขอ ยนิดใีนการแจกจา่ยทานตลอดชวีติ 

   ๖. เราพงึพดูค าสตัยต์ลอดชวีติ 

   ๗. เราไมพ่งึโกรธตลอดชวีติ ถา้แมค้วามโกรธพงึเกดิขึน้แกเ่รา เราก็จะ 

       ก าจัดโดยฉับพลันทันท ี

  มหาล ีทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น ไดส้มาทาน 

วตัตบท ๗ ประการนีค้รบบรบิรูณ์ เพราะสมาทานวัตตบท ๗ ประการ จงึไดเ้ป็น 

ทา้วสกักะ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ฯลฯ จงึไดต้รัสคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    เทพชัน้ดาวดงึสก์ลา่วถงึนรชนผูเ้ลีย้งมารดาและบดิา 

   มปีกตปิระพฤตอิอ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นตระกลู 

   เจรจาแตค่ าออ่นหวาน สมานมติร ละค าสอ่เสยีด 

   ประกอบในอบุายก าจัดความตระหนี ่มวีาจาสตัย ์

   ครอบง าความโกรธไดนั้น้แลวา่ เป็นสตับรุษุ 

ตตยิเทวสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. ทฬทิทสตูร 

 

๔. ทฬทิทสตูร 

วา่ดว้ยผูข้ดัสน 

  [๒๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ในกรงุราชคฤหน์ีเ้อง ไดม้บีรุษุคนหนึง่เป็น 

คนขดัสน เป็นคนก าพรา้ เป็นคนยากไร ้แตเ่ขายดึมั่นศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ 

และปัญญา ในธรรมวนัิยทีเ่ราประกาศแลว้ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึสคุตโิลก- 

สวรรค ์คอื ความเป็นสหายของเทพชัน้ดาวดงึส ์เทพบตุรองคนั์น้รุง่เรอืงกวา่เทพ 

เหลา่อืน่ดว้ยรัศมแีละยศ ไดย้นิวา่ ในกาลครัง้นัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสพ์ากัน 

กลา่วโทษ ตเิตยีนวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ 

เทพบตุรองคน์ีเ้มือ่ครัง้ยังเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกาลกอ่น เป็นคนขดัสน เป็นคนก าพรา้ 

เป็นคนยากไร ้หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์คอื ความเป็นสหายของ 

เทพชัน้ดาวดงึส ์ยอ่มรุง่เรอืงกวา่เทพเหลา่อืน่ดว้ยรัศมแีละยศ” 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่กับเทพชัน้ดาวดงึสว์า่ ‘ทา่นผู ้

นริทกุข ์ทา่นทัง้หลายอยา่กลา่วโทษตอ่เทพบตุรนีเ้ลย เทพบตุรนี ้เมือ่ครัง้ยังเป็น 

มนุษยใ์นกาลกอ่น ยดึมั่นศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา ในธรรมวนัิยทีพ่ระ 

ตถาคตประกาศแลว้ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์คอื ความเป็นสหาย 

ของเทพชัน้ดาวดงึส ์ยอ่มรุง่เรอืงกวา่เทพเหลา่อืน่ดว้ยรัศมแีละยศ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. รามเณยยกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่ทรงยนิดกีับพวกเทพชัน้ 

ดาวดงึส ์จงึไดต้รัสคาถาเหลา่นี ้ในเวลานัน้วา่ 

    ผูใ้ดมศีรัทธาในพระตถาคตตัง้มั่นไมห่วัน่ไหว 

   มศีลีงาม เป็นศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ๑และสรรเสรญิ 

   มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ ์และมคีวามเห็นตรง๒ 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นคนไมข่ดัสน 

   ชวีติของเขาก็ไมส่ญูเปลา่ 

   เพราะฉะนัน้ บคุคลผูม้ปัีญญา เมือ่ระลกึถงึ 

   ค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย ควรหมั่นประกอบศรัทธา 

   ศลี ความเลือ่มใส๓ และการเห็นธรรม๔” 

ทฬทิทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. รามเณยยกสูตร 

วา่ดว้ยสถานทีน่า่ร ืน่รมย ์

  [๒๖๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “สถานทีเ่ชน่ไรหนอเป็นสถานทีน่่ารืน่รมย”์ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ หมายถงึศลีทีป่ระกอบดว้ยมรรคและผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๒ มคีวามเห็นตรง หมายถงึเห็นว่าพระขณีาสพไมม่คีวามอดทนทางกายเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๓ ความเลือ่มใส หมายถงึเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๔ การเห็นธรรม หมายถงึเห็นสัจธรรม ๔ ประการ (คอื ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ยชมานสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสดว้ยพระคาถาวา่ 

    อารามอันวจิติร ป่าอันวจิติร 

   สระโบกขรณีทีส่รา้งอยา่งด ี

   ยังไมถ่งึเศษ ๑ สว่น ๑๖ แหง่ภมูสิถานอันรืน่รมยข์องมนุษย ์

    พระอรหันตทั์ง้หลายอยูใ่นทีใ่ด เป็นบา้นหรอืเป็นป่า 

   เป็นทีลุ่ม่หรอืเป็นทีด่อนก็ตาม 

   ทีนั่น้เป็นภมูสิถานทีน่่ารืน่รมย์๑ 

รามเณยยกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ยชมานสูตร 

วา่ดว้ยการบชูา 

  [๒๖๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ 

ทา้วสกักะจอมเทพเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    เมือ่มนุษยทั์ง้หลายผูเ้ป็นสตัว ์

   ปรารถนาบญุ บชูาอยู ่ท าบญุซึง่ใหเ้กดิผล 

   ทานทีใ่หแ้ลว้ในทีไ่หนมผีลมาก พระพทุธเจา้ขา้๒ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    ทา่นผูป้ฏบิัตดิ ี๔ จ าพวก 

   ทา่นผูต้ัง้อยูใ่นผล ๔ จ าพวก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุธ. ๒๕/๙๘/๓๔ 

๒ ดเูทยีบ ข.ุว.ิ (แปล) ๒๖/๖๓๙/๗๐-๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. วนัทนาสตูร 

   น่ันคอืพระสงฆ ์เป็นผูป้ฏบิัตติรง 

   ตัง้มั่นอยูใ่นศลี สมาธ ิและปัญญา 

    เมือ่มนุษยทั์ง้หลายผูเ้ป็นสตัว ์

   ปรารถนาบญุ บชูาอยู ่ท าบญุซึง่ใหเ้กดิผล 

   ทานทีใ่หแ้ลว้ในพระสงฆม์ผีลมาก๑ 

ยชมานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วนัทนาสตูร 

วา่ดว้ยการถวายบงัคม 

  [๒๖๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้ประทับพักผอ่นอยูใ่น 

ทีพั่กกลางวนั ขณะนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพและทา้วสหัมบดพีรหมเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

ถงึทีป่ระทับ ไดป้ระทับยนืพงิบานประตคูนละขา้ง ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพ 

ไดต้รัสคาถานีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาควา่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูแ้กลว้กลา้ ผูช้นะสงครามแลว้ 

   ทรงปลงภาระลงแลว้๒ ผูไ้มม่หีนี ้

   ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้ เสด็จจารกิไปในโลก 

   อนึง่ ดวงพระทัยของพระองคห์ลดุพน้ดแีลว้ 

   เหมอืนดวงจันทรใ์นวนัเพ็ญ ฉะนัน้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุว.ิ (แปล) ๒๖/๖๔๑-๖๔๒/๗๐-๗๑ 

๒ ปลงภาระลงแลว้ หมายถงึปลงขันธภาระ กเิลสภาระและอภสิังขารภาระลงแลว้ (ส .ส.อ. ๑/๒๖๓/๓๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ปฐมสกักนมัสสนสตูร 

  ทา้วสหัมบดพีรหมตรัสคา้นวา่ “จอมเทพ พระองคไ์มค่วรถวายบังคม 

พระตถาคตอยา่งนีเ้ลย แตค่วรจะถวายบังคมพระตถาคตอยา่งนีว้า่ 

    ขา้แตพ่ระองคผ์ูแ้กลว้กลา้ 

   ผูช้นะสงคราม ผูน้ าหมู ่ผูไ้มม่หีนี้ 

   ขอพระองคโ์ปรดลกุขึน้ เสด็จจารกิไปในโลก 

   ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอพระองค ์

   จงทรงแสดงธรรมโปรดสตัวโ์ลกเถดิ เพราะจักมผีูรู้ธ้รรม๑” 

วนัทนสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมสกักนมสัสนสตูร 

วา่ดว้ยการนอบนอ้มของทา้วสกักะ สตูรที ่๑ 

  [๒๖๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสดังนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยม ี

มาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพตรัสกับมาตลสีงัคาหกเทพบตุรวา่ ‘สหายมาตล ีทา่นจง 

จัดเตรยีมรถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว เราจะไปยังพืน้ทีอ่ทุยานเพือ่ชมภมูภิาค 

อันงดงาม’ 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรทลูรับพระด ารัสแลว้ จัดเตรยีมรถซึง่เทยีมดว้ยมา้ 

อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว เสร็จแลว้กราบทลูแกท่า้วสกักะจอมเทพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์รถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว ส าหรับพระองคจั์ดเตรยีมไว ้

เสร็จแลว้ ขอพระองคท์รงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ถดิ’ 

  ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตป์ราสาท ทรงประนมมอื 

นอบนอ้มทศิใหญทั่ง้ ๔ ดว้ยด ีครัง้นัน้ มาตลสีงัคาหกเทพบตุรไดก้ราบทลูทา้ว 

สกักะจอมเทพดว้ยคาถาวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาสดุทา้ยในขอ้ ๑๗๒ หนา้ ๒๓๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. ปฐมสกักนมัสสนสตูร 

    พราหมณ์ทัง้หลายผูจ้บไตรเพท 

   กษัตรยิทั์ง้หลาย ณ ภมูภิาคทัง้หมด 

   ทา้วมหาราชทัง้ ๔ และทวยเทพผูม้ยีศชัน้ไตรทศ 

   ยอ่มนอบนอ้มพระองค ์

     ขา้แตท่า้วสกักะ เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

   พระองคท์รงนอบนอ้มท่านผูค้วรบชูาคนใด 

   ทา่นผูค้วรบชูาคนนัน้ คอืใครเลา่ 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ 

    พราหมณ์ทัง้หลายผูจ้บไตรเภท 

   กษัตรยิทั์ง้หลาย ณ ภมูภิาคทัง้หมด 

   ทา้วมหาราชทัง้ ๔ และทวยเทพผูม้ยีศชัน้ชาวไตรทศ 

   ยอ่มนอบนอ้มทา่นผูใ้ด ซึง่เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี 

   มจีติตัง้มั่นตลอดกาลนาน ผูบ้วชแลว้โดยชอบ 

   มพีรหมจรรยเ์ป็นเบือ้งหนา้ 

    คฤหัสถเ์หลา่ใดเป็นผูท้ าบญุ 

   มศีลี เป็นอบุาสก เลีย้งดภูรรยาโดยธรรม 

   มาตล ีเรานอบนอ้มคฤหัสถแ์ละนักบวชเหลา่นัน้ 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักะ ไดย้นิวา่ 

   พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   บคุคลเหลา่นัน้เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในโลก 

   ขา้แตท่า้ววาสวะ พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   แมข้า้พระองคก็์ขอนอบนอ้มบคุคลเหลา่นัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ทตุยิสกักนมัสสนสตูร 

    ทา้วมฆวาสชุมับดเีทวราช ผูเ้ป็นประมขุ 

   ครัน้ตรัสดังนีแ้ลว้ ทรงนอบนอ้มทศิทัง้ ๔ 

   เสด็จขึน้ราชรถกลับไป” 

ปฐมสกักนมสัสนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิสกักนมสัสนสตูร 

วา่ดว้ยการนอบนอ้มของทา้วสกักะ สตูรที ่๒ 

  [๒๖๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพรับสัง่กับมาตลสีงัคาหก- 

เทพบตุรวา่ ‘สหายมาตล ีทา่นจงจัดเตรยีมรถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว 

เราจะไปยังพืน้ทีอ่ทุยานเพือ่ชมภมูภิาคอันงดงาม’ 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรทลูรับพระด ารัสแลว้ จัดเตรยีมรถมา้ซึง่เทยีมดว้ย 

มา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว เสร็จแลว้กราบทลูแกท่า้วสกักะจอมเทพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์รถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว ส าหรับพระองค ์จัดเตรยีมไว ้

เสร็จแลว้ ขอพระองคท์รงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ถดิ’ 

  ไดท้ราบวา่ ครัง้นัน้ ทา้วสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตป์ราสาท 

ทรงประนมมอืนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอยู ่ครัง้นัน้ มาตลสีงัคาหกเทพบตุรไดท้ลู 

ถามทา้วสกักะจอมเทพดว้ยคาถาวา่ 

    ขา้แตท่า้ววาสวะ เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

   ยอ่มนอบนอ้มพระองคเ์ทา่นัน้ ขา้แตท่า้วสกักะ 

   เมือ่เป็นเชน่นัน้ พระองคท์รงนอบนอ้มทา่นผูค้วรบชูาคนใด 

   ทา่นผูค้วรบชูาคนนัน้ คอืใครเลา่ 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ 

    มาตล ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคใ์ด 

   ในโลกนี ้พรอ้มทัง้เทวโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ทตุยิสกักนมัสสนสตูร 

   เรานอบนอ้มพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ผูเ้ป็นศาสดา ผูม้พีระนามไมต่ า่ตอ้ย 

    มาตล ีบคุคลเหลา่ใดก าจัดราคะ โทสะ 

   และอวชิชาไดแ้ลว้ บคุคลเหลา่นัน้ส ิน้อาสวะแลว้ 

   เป็นพระอรหันต ์เรานอบนอ้มบคุคลเหลา่นัน้ 

    มาตล ีบคุคลเหลา่ใดก าจัดราคะ โทสะ 

   กา้วลว่งอวชิชาได ้แตย่ังเป็นพระเสขะอยู ่

   ยนิดใีนธรรมอันเป็นเครือ่งปราศจากการสัง่สม 

   เป็นผูไ้มป่ระมาท ตามศกึษาอยู ่

   เรานอบนอ้มบคุคลเหลา่นัน้ 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักะ ไดย้นิวา่ 

   พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   บคุคลเหลา่นัน้เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในโลก 

   ขา้แตท่า้ววาสวะ พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   แมข้า้พระองคก็์ขอนอบนอ้มบคุคลเหลา่นัน้เหมอืนกัน 

    ทา้วมฆวาสชุมับดเีทวราช ผูเ้ป็นประมขุ 

   ครัน้ตรัสดังนีแ้ลว้ ทรงนอบนอ้มพระผูม้พีระภาค 

   เสด็จขึน้ราชรถกลับไป” 

ทตุยิสกักนมสัสนสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. ตตยิสกักนมัสสนสตูร 

 

๑๐. ตตยิสกักนมสัสนสตูร 

วา่ดว้ยการนอบนอ้มของทา้วสกักะ สตูรที ่๓ 

  [๒๖๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพไดต้รัสกับมาตลสีงัคาหก- 

เทพบตุรวา่ ‘สหายมาตล ีทา่นจงจัดเตรยีมรถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว 

เราจะไปยังพืน้ทีอ่ทุยานเพือ่ชมภมูภิาคอันงดงาม’ 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรทลูรับพระด ารัสแลว้ จัดเตรยีมรถซึง่เทยีมดว้ยมา้ 

อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว เสร็จแลว้กราบทลูแกท่า้วสกักะจอมเทพวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูน้ริทกุข ์รถซึง่เทยีมดว้ยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว ส าหรับพระองคจั์ดเตรยีมไว ้

เสร็จแลว้ ขอพระองคท์รงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ถดิ’ 

  ไดท้ราบวา่ ครัง้นัน้ ทา้วสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตป์ราสาท 

ทรงประนมมอืนอบนอ้มภกิษุสงฆอ์ยู ่ครัง้นัน้ มาตลสีงัคาหกเทพบตุรไดท้ลูถามทา้ว 

สกักะจอมเทพดว้ยคาถาวา่ 

    นรชนผูน้อนทับกายอันเป่ือยเน่าเหลา่นี้ 

   นอบนอ้มพระองคเ์ทา่นัน้ พวกเขาจมอยูใ่นซากศพ๑ 

   เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความหวิและความกระหาย 

    ขา้แตท่า้ววาสวะ เพราะเหตไุรหนอ 

   พระองคจ์งึทรงโปรดปรานทา่นผูไ้มม่เีรอืนเหลา่นัน้ 

   ขอพระองคต์รัสบอกมรรยาทของฤๅษีทัง้หลาย 

   ขา้พระองคข์อฟังพระด ารัสของพระองค ์พระเจา้ขา้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จมอยูใ่นซากศพ ในทีน่ีห้มายถงึอยูใ่นทอ้งของมารดา ๑๐ เดอืน (ส .ส.อ. ๑/๒๖๖/๓๓๕, ส .ฏกีา 

   ๑/๒๖๖/๓๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. ตตยิสกักนมัสสนสตูร 

  ทา้วสกักะตรัสตอบวา่ 

    มาตล ีเราโปรดปรานมรรยาท 

   ของทา่นผูรู้ท้ีไ่มม่เีรอืนเหลา่นัน้ 

   เพราะทา่นเหลา่นัน้เป็นผูไ้มม่คีวามหว่งใย 

   ในบา้นทีท่า่นจากไป 

    บคุคลผูจ้ะเก็บขา้วเปลอืก 

   ของทา่นเหลา่นัน้ไวใ้นฉางก็ไมม่ ี

   จะเก็บไวใ้นหมอ้ก็ไมม่ ีจะเก็บไวใ้นกระเชา้ก็ไมม่ ี

    ทา่นเหลา่นัน้มวีตัรงาม 

   แสวงหาอาหารทีผู่อ้ ืน่ท าเสร็จแลว้ 

   เยยีวยาอัตภาพดว้ยอาหารนัน้ 

    ทา่นเหลา่นัน้เป็นนักปราชญ ์

   กลา่วค าสภุาษิต เป็นผูส้งบ ประพฤตสิม า่เสมอ 

   มาตล ีพวกเทวดายังโกรธกับอสรู 

   และสตัวเ์ป็นอันมากยังโกรธซึง่กันและกัน 

    เมือ่เขายังโกรธกัน แตท่า่นเหลา่นัน้ไมโ่กรธ 

   ดับ(ความโกรธ)เสยีไดใ้นบคุคลผูม้อีาชญาในตน 

   เมือ่ชนทัง้หลายยังมคีวามถอืมั่น 

   ทา่นเหลา่นัน้ไมถ่อืมั่น 

   มาตล ีเราจงึนอบนอ้มทา่นเหลา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  มาตลสีงัคาหกเทพบตุรกราบทลูวา่ 

    ขา้แตท่า้วสกักะ ไดย้นิวา่ 

   พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   บคุคลเหลา่นัน้เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในโลก 

   ขา้แตท่า้ววาสวะ พระองคท์รงนอบนอ้มบคุคลเหลา่ใด 

   แมข้า้พระองคก็์ขอนอบนอ้มบคุคลเหลา่นัน้เหมอืนกัน 

    ทา้วมฆวาสชุมับดเีทวราช ผูเ้ป็นประมขุ 

   ครัน้ตรัสดังนีแ้ลว้ ทรงนอบนอ้มภกิษุสงฆ ์

   เสด็จขึน้ราชรถกลับไป” 

ตตยิสกักนมสัสนสตูรที ่๑๐ จบ 

วรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ปฐมเทวสตูร   ๒. ทตุยิเทวสตูร 

     ๓. ตตยิเทวสตูร   ๔. ทฬทิทสตูร 

     ๕. รามเณยยกสตูร   ๖. ยชมานสตูร 

     ๗. วันทนาสตูร   ๘. ปฐมสกักนมัสสนสตูร 

     ๙. ทตุยิสกักนมัสสนสตูร  ๑๐. ตตยิสกักนมัสสนสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑. ฆตัวาสตูร 

 

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

๑. ฆตัวาสตูร 

วา่ดว้ยการฆา่ 

  [๒๖๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ประทับยนือยู ่ณ ที่ 

สมควร ทา้วสกักะจอมเทพไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ 

    บคุคลฆา่อะไรไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่อะไรไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ขา้แตพ่ระโคดม 

   พระองคท์รงพอพระทัยการฆา่ธรรมอยา่งหนึง่ คอือะไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ 

    บคุคลฆา่ความโกรธไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ 

   ฆา่ความโกรธไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก ทา้ววาสวะ 

   พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิการฆา่ความโกรธ 

   ซึง่มรีากเป็นพษิ มยีอดหวาน 

   เพราะบคุคลฆา่ความโกรธนัน้ไดแ้ลว้ จงึไมเ่ศรา้โศก๑ 

ฆตัวาสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบคาถาขอ้ ๗๑ หนา้ ๗๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. ทพุพัณณยิสตูร 

 

๒. ทพุพณัณิยสตูร 

วา่ดว้ยยกัษผ์ูม้ผีวิพรรณไมง่าม 

  [๒๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ยักษ์ตนหนึง่ม ี

ผวิพรรณไมง่าม ต า่เตีย้ น่ังอยูบ่นทีป่ระทับของทา้วสกักะจอมเทพ ไดย้นิวา่ ณ 

ทีนั่น้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสพ์ากันกลา่วโทษต าหนติเิตยีนวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ยักษ์ตนนีม้ผีวิพรรณไมง่าม ต า่เตีย้ น่ังอยูบ่น 

ทีป่ระทับของทา้วสกักะจอมเทพ’ พวกเทพชัน้ดาวดงึสก์ลา่วโทษต าหนติเิตยีนดว้ย 

ประการใด ๆ ยักษ์ตนนัน้กลับเป็นผูม้รีปูงาม ทัง้น่าดนู่าชม และน่าเลือ่มใสยิง่ขึน้กวา่เดมิ 

ดว้ยประการนัน้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ พวกเทพชัน้ดาวดงึสพ์ากันเขา้ไปเฝ้าทา้วสกักะจอม 

เทพถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

ขอประทานวโรกาส ยักษ์ตนหนึง่มผีวิพรรณไมง่าม ต า่เตีย้ น่ังอยูบ่นทีป่ระทับของ 

พระองค ์ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้พวกเทพชัน้ดาวดงึสพ์ากันกลา่วโทษต าหนติเิตยีนวา่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ยักษ์ตนนีม้ผีวิพรรณไมง่าม 

ต า่เตีย้ น่ังอยูบ่นทีป่ระทับของทา้วสกักะจอมเทพ’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พวกเทพ 

ชัน้ดาวดงึสก์ลา่วโทษต าหนติเิตยีนดว้ยประการใด ๆ ยักษ์ตนนัน้กลับเป็นผูม้รีปูงาม 

ทัง้น่าชมและน่าเลือ่มใสยิง่กวา่เดมิ ดว้ยประการนัน้ ๆ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

ยักษ์ตนนัน้คงเป็นผูม้คีวามโกรธเป็นอาหารเป็นแน่ทเีดยีวพระเจา้ขา้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพ เสด็จเขา้ไปหายักษ์ผูม้คีวามโกรธ 

เป็นอาหารนัน้จนถงึทีอ่ยูแ่ลว้ประนมมอืไปทางทีย่ักษ์ตนนัน้อยู ่ประกาศพระนาม ๓ 

ครัง้วา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์เราคอืทา้วสกักะจอมเทพ ... ทา่นผูน้ริทกุข ์เราคอืทา้วสกักะ 

จอมเทพ ... ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพทรงประกาศพระนามดว้ยประการใด ๆ 

ยักษ์ตนนัน้กลับมผีวิพรรณไมง่ามและต า่เตีย้ยิง่กวา่เดมิ ยักษ์ตนนัน้เป็นผูม้ผีวิพรรณ 

ไมง่าม และต า่เตีย้ยิง่กวา่เดมิแลว้ไดห้ายตัวไป ณ ทีนั่น้เอง’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. สมัพรมิายาสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพประทับน่ังบนทีป่ระทับของพระองคแ์ลว้ เมือ่จะ 

ทรงท าใหพ้วกเทพชัน้ดาวดงึสย์นิด ีจงึตรัสคาถาเหลา่นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    เราเป็นผูม้จีติไมถ่กูโทสะกระทบกระท่ัง 

   เป็นผูท้ีใ่คร ๆ จะชกัน าไปไมไ่ดง้า่ย 

   เราไมโ่กรธใครมานานแลว้ ความโกรธไมฝั่งอยูใ่นใจเรา 

   ถงึเราโกรธก็ไมก่ลา่วค าหยาบ และค าไมช่อบเป็นอนัขาด 

   เราเห็นประโยชนต์น จงึบังคับตนได”้ 

ทพุพณัณิยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สมัพรมิายาสตูร 

วา่ดว้ยมายาของจอมอสรู 

  [๒๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูเจ็บไข ้ไดรั้บทกุข ์

เจ็บไขห้นัก ครัง้นัน้ ทา้วสักกะจอมเทพเสด็จไปเยีย่มทา้วเวปจติตจิอมอสรูถงึทีอ่ยู ่

ตรัสถามถงึความเจ็บไข ้ทา้วเวปจติตจิอมอสรูเห็นทา้วสกักะจอมเทพก าลังเสด็จมา 

แตไ่กลเทยีวไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพวา่ ‘ทา่นจอมเทพ ขอจงชว่ยรักษาขา้พเจา้ 

ดว้ยเถดิ’ 

  ทา้วสกักะตรัสวา่ ‘ทา่นทา้วเวปจติต ิขอเชญิบอกมายาของจอมอสรูให ้

ขา้พเจา้ทราบกอ่น’ 

  ทา้วเวปจติตกิลา่ววา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ขา้พเจา้ยังบอกทา่นไมไ่ด ้จนกวา่จะได ้

สอบถามพวกอสรูดกูอ่น’ 

  ล าดับนัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูสอบถามพวกอสรูวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

เราจะบอกมายาของจอมอสรูใหท้า้วสกักะจอมเทพทราบ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. อัจจยสตูร 

  พวกอสรูทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์พระองคอ์ยา่ตรัสบอกมายาของ 

จอมอสรูแกท่า้วสกักะจอมเทพเลย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพ 

ดว้ยคาถาวา่ 

    ทา่นทา้วมฆวาสชุมับดเีทวราช 

   บคุคลผูม้มีายายอ่มเขา้ถงึนรกครบ ๑๐๐ ปี 

   เหมอืนจอมอสรู ฉะนัน้” 

สมัพรมิายาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อจัจยสูตร 

วา่ดว้ยโทษ 

  [๒๗๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ภกิษุ ๒ รปูไดโ้ตเ้ถยีงกัน ในการ 

โตเ้ถยีงกันนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดพ้ดูลว่งเกนิ ครัง้นัน้ ภกิษุผูพ้ดูลว่งเกนินัน้ขอโทษ 

ในทีอ่ยูข่องภกิษุนัน้ แตภ่กิษุนัน้ไมย่กโทษให ้ล าดับนัน้ ภกิษุจ านวนมาก 

พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ังอยู ่ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ภกิษุ ๒ รปูโตเ้ถยีงกัน ในการโตเ้ถยีงกันนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดพ้ดูลว่งเกนิ ล าดับนัน้ 

ภกิษุผูพ้ดูลว่งเกนิขอโทษในทีอ่ยูข่องภกิษุนัน้ แตภ่กิษุนัน้ไมย่กโทษให ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย คนพาล ๒ จ าพวกนี ้คอื 

   ๑. ผูไ้มเ่ห็นโทษวา่เป็นโทษ 

   ๒. ผูไ้มย่กโทษใหต้ามสมควรแกธ่รรมเมือ่ผูอ้ ืน่ขอโทษ 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้คอื 

   ๑. ผูเ้ห็นโทษวา่เป็นโทษ 

   ๒. ผูย้กโทษใหต้ามสมควรแกธ่รรมเมือ่ผูอ้ ืน่ขอโทษ 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๕. อักโกธสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพเมือ่จะทรงยังเทพชัน้ 

ดาวดงึสใ์หพ้ลอยยนิด ีณ เทวสภาชือ่สธุรรมา จงึไดต้รัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ขอความโกรธจงตกอยูใ่นอ านาจของทา่นทัง้หลาย 

   ขอความเสือ่มคลายในมติตธรรมอยา่ไดม้แีกท่า่นทัง้หลาย 

   ทา่นทัง้หลายอยา่ไดต้เิตยีนผูท้ีไ่มค่วรตเิตยีน๑ 

   และอยา่ไดพ้ดูค าสอ่เสยีดเลย 

   ความโกรธเป็นดจุภเูขา ย ่ายคีนเลว ฉะนีแ้ล” 

อจัจยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อกัโกธสูตร 

วา่ดว้ยความไมโ่กรธ 

  [๒๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพเมือ่จะทรงท าใหเ้ทพ 

ชัน้ดาวดงึสย์นิด ีณ เทวสภาชือ่สธุรรมา จงึไดต้รัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    ความโกรธอยา่ไดค้รอบง าทา่นทัง้หลาย 

   และทา่นทัง้หลายอยา่ไดโ้กรธตอบตอ่บคุคลผูโ้กรธ 

   ความไมโ่กรธและความไมเ่บยีดเบยีน๒ 

   ยอ่มมใีนทา่นผูป้ระเสรฐิทกุเมือ่ 

   ความโกรธเป็นดจุภเูขา ย ่ายคีนเลว ฉะนีแ้ล” 

อกัโกธสตูรที ่๕ จบ 

วรรคที ่๓ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ผูท้ ีไ่มค่วรตเิตยีน ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (ส .ส.อ. ๑/๒๗๐/๓๓๘) 

๒ ความไมโ่กรธ ในทีน่ีห้มายถงึเมตตาและบพุภาคแหง่เมตตา ความไมเ่บยีดเบยีน หมายถงึกรณุาและบพุภาค 

   แหง่กรณุา (ส .ส.อ. ๑/๒๗๑/๓๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค [๑๑. สักกสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ฆตัวาสตูร   ๒. ทพุพัณณยิสตูร 

     ๓. สมัพรมิายาสตูร  ๔. อัจจยสตูร 

     ๕. อักโกธสตูร 

 

พระสตูรวา่ดว้ยทา้วสกักะ ๕ สตูรนี ้พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทรงแสดงไวแ้ลว้ 

 

สกักสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

สคาถวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมสงัยตุทีม่ใีนสคาถวรรคนี ้คอื 

     ๑. เทวตาสงัยตุ  ๒. เทวปตุตสงัยตุ 

     ๓. โกสลสงัยตุ  ๔. มารสงัยตุ 

     ๕. ภกิขนุสีงัยตุ  ๖. พรหมสงัยตุ 

     ๗. พราหมณสงัยตุ  ๘. วังคสีสงัยตุ 

     ๙. วนสงัยตุ   ๑๐. ยักขสงัยตุ 

     ๑๑. สกักสงัยตุ 

สคาถวรรคสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๕ สตุตันตปิฎกที ่๐๗ สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๕ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 15  

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm 

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  เลม่ 15 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 
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